
FAUMØTE
Møtet gjelder: FAU Tonstad skole
Dato, tid og sted: 3/3-2022 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:

Nr Sak
1 Godkjenning av innkalling og saksliste

2 Godkjenning av referat fra forrige møte
Flott at referat legges på hjemmesiden. Vi begynner også å legge den ut på facebooksidene til
trinnet

3 Informasjon fra Brukerråd
Saker fra og til brukerråd?
Det har ikke vært noen saker, slik at nødvendigheten av møte ikke har vært der. Det er planlagt
møte medio april.

4 Årshjul: Planlegge vårens temamøte og sykkelservice
Forslag fra trinn:
Språkbruk, nettvett, konflikthåndtering, foreldrekontroll på nett, politiet om nettvett(hvakan elevene
møte på nett av ulike utfordringer), kunnskapsløft om ADHD, gaming og spill

Dato for foreldremøte er 20/4
Verden etter Korona: Nærmiljø, forebyggende, natteravn, idrettslag, politiet, fritidsklubb.
Arbeidsgruppe: Marit, Anita? og Andrea

Sykkelverksted tenkt 27/4-22: Rammene fastsettes i dag etter møtet. Må rekruttere. Kan lages en
standardtekst med etterlysning etter voksne som kan hjelpe på hvert trinn. Kanskje spørre om
sykkelverksted på Heimdal kan komme. Tillate reklame. Trygg tafikk?

5 Status, utfordringer og muligheter
Informasjon fra rektor:
Ny avdelingsleder for 1. - 4. trinn Anne Mette Nilsen.
Stillinger for høsten er lyst ut. Kabalen for neste år er startet.
Det har vært ekstremt mye fravær siden jul. Det har vært høyt sykefravær over tid. Dette skal det
jobbes med. Ikke alt kan skyldes korona.
Systemrettet arbeid med skolemiljø har bært frukter. Ikke helt i mål, men ser at arbeidet nytter.
Skal over på læringsmiljø. Jobbe med vurdering for læring, tilpasset opplæring med mer.
Læringsmiljø er både sosialt og faglig. Dette skal det brukes tid på fremover. Lærerne skal skoleres
og dette skal de implementere i sin praksis. Ledelsen er på for å følge opp at dette blir gjort.



Tidlig kartlegging av elever som ikke har godt nok læringsutbytte. Tverrfaglig team i samarbeid
med BFT for å veilede skolen, lavterskel. Løse på lavest mulig nivå. Laget rundt eleven.
Byomfattende tilbud skal opp i bystyret om hvordan spesialpedagogiske midler fordeles mellom
bydeler og innad i bydeler. Viktig å ha midler til å sette i gang tiltak tidlig.
Innskriving av nye førsteklassinger. Foreløpig 52 stykker. Spennende for både store og små.
Viktig med tidlig innsats. Det har alle igjen for etterhvert som årene går.

Marit informerer: Møte med Roar Aas for å få høre om status skoleutbygging. Anbefaler å purre på
om tomter. Tonstad har rykket til 4. plass. Det jobbes med flere skoler. Fortsette å jobbe med å få
oss inn på investeringsbudsjettet. FAU-leder på Hårstad ønsker et samarbeid selv om de kan ha et
forskjellig syn på saken enn oss.
Rektor legger til at flere av skolene som er foran oss på lista kun har renoveringsbehov. Kontakt Jan
Hårvik.

6 Økonomi
Intet nytt. Mangler noen underskrifter for å få opprettet konto til 1. trinn.

7 Eventuelt
- sak om minoritetsfamilier og inkludering/tilhørighet, skole og foreldreansvar

- Lage standard tekst for å gjøre alle oppmerksomme på at ikke alle har skyss. Kan
legges på facebook eller i meldeboka. Eivind og Gunn Kristin lager et utkast.

- Særlig viktig å dra med på trinnkvelder og happenings som skjer med trinnet etter
skoletid.

- Neste møte: Natteravn kommer og informerer
7 Neste møte

Torsdag 31/3 -2022


