
FAUMØTE
Møtet gjelder: FAU Tonstad skole
Dato, tid og sted: 31/3-2022 kl. 18.00-19.30 Personalrom Tonstad skole

Møtedeltakere: FAU-representanter fra trinn, samt rektor Jannicke Strugstad

Møteleder: Marit Cecilie Samset Elvebakk
Referent: Andrea Sølberg
Møteinnkaller: Andrea Sølberg på vegne av FAU
Forfall: Rektor og 1. trinn

Nr Sak
1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Ok

2 Godkjenning av referat fra forrige møte
Ok

3 Informasjon fra Brukerråd
Saker fra og til brukerråd?

4 Informasjon fra Natteravnene, v/ Trine Lien
Det er en økende trend med vold blant ungdom.Vi trenger flere synlige voksne.
Natteravner er vedtatt av FAU på Tonstad og Rosten. Alle skal gå tre vandringer. 8.trinn vandring
høst/vår og 9. trinn høst. Det trengs å gjøres noen endringer. På våren trengs det flere som er ute.
Per i dag er det dobbelt opp på høsten. Trine forespør om 9. trinn kan utsette til våren. Da kan de
melde seg på en helg det ikke er konfirmasjon.
Trine forfatter et skriv som sendes ut. Det er mulighet for å melde seg som frivillig.
Samarbeidet fungerer svært godt. Vikhammermo er god å samarbeide med og er raskt på pletten
med infomasjon som trengs.

5 Årshjul:
Oppdatering progresjon
Sykkelservice:

- 27/4 17.30-19.30. Utstyr fra Trondheim kommune hentes dagen før. Intersport på Tiller
stiller på selve sykkelverkstedet. Stiller med noe reklame og noe salg. Mulig trygg trafikk
kan stille.

- Vi dropper vaskestasjon siden dette krever en god del mer utstyr. Mer tidkrevende for tørk
før eventuell smøring

- Løype å sykle gjennom
- Vi trenger flere som stiller. Kenneth, Tim Rudi og Eivind stiller.
- Det lages invitasjon som sendes ut.



- Plakat med vipps for å samle inn frivillige bidrag til FAU. Skriv også på hva pengene FAU
samler inn brukes på.

- Invitere adressa på på sykkelverksted, kommunalsjef folk høyere opp i systemet for å vise
alt det som er bra på skolen. Bydelsnytt. Nidaros.

Vårens temamøte:
- Fremdeles ikke fått bekreftelse fra politiet

Planlegge 17. mai
- 6. trinn er arrangører fra skolen sin side
- Møte neste uke med tanke på planlegging av 17. mai.
- Åse Sofie stiller som kontakt fra FAU
- Viktig at håndboka sjekkes

Sjekk status for nye trinn som må velge nye representanter
- Nye representanter på neste års 3. trinn, 5. trinn, 7. trinn, 9. trinn. Dagens representanter

legger ut forespørsel på facebookside om noen ønsker å stille. Dersom det ikke er ny
representant klar til høsten, må årets vara stille på første FAU-møte til høsten. Neste års
FAU vil av den grunn ikke konstitueres før møtet i oktober.

6 Status, utfordringer og muligheter
Ny avdelingsleder fra mandag.
Mange søkere til ledige stillinger.
Skoleutviklingsprosjekt om folkehelse og livssmestring.

7 Økonomi
Sjekk ut FAU-vipps, har vi det?
Noe trøbbel med signering av dokumenter. Derfor er det trøblete å opprette konto for 1. trinn.
Spørsmål til Jannicke: Når kommer pengene fra åpen dag for 7. og 8. trinn kommer inn på konto?

8 Eventuelt
- Søknad fra 10. trinn om midler til klassetur. Det har blitt gitt penger til tur til 10. trinn

tidligere år.
- I vedtektene står det at FAU ikke støtter tur på 10. trinn. På grunn av dette avslås

søknaden om støtte til tur.
Neste møte
Torsdag 28/4 -2022
Oppdatering 17. mai
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