
FAU-MØTE
Møtet gjelder: FAU Tonstad skole
Dato, tid og sted: 9/6-2022 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: 1. trinn, 8. trinn

Nr Sak
1 Godkjenning av innkalling og saksliste

OK

2 Godkjenning av referat fra forrige møte
OK

3 Informasjon til og fra Brukerråd,  eventuelt
● Ingen endring i skoleregler
● Ønsker å fortsette leksetid/leksehjelp. Det jobbes med lekser og prinsipper rundt dette. Samme for

hele 1. trinn til 10. trinn
Info fra rektor:
Talentiade, vellykket. Vanskelig å kåre vinnere. Kanskje ha kategorier.
Svært engasjerte førskoleforesatte. Stor interesse for å sitte i FAU.
Lærerkabalen er i gang. Håper på at det er klart før elevene tar ferie. Uforutsette hendelser gjør at ansatte
må flyttes på og ikke alle brikker er på plass.
Avslutninger for 7. trinn og 10. trinn
Nye bøker: Matematikk alle trinn. Norsk 1-7 mm. Samt bøker for å drive veiledet lesing.
Ønske om bedre dekning på Chromebooks. Har 1-1 dekning fra 6. - 10. trinn.
Lite info om hærverk som har skjedd. Skjedd på kveldstid. Ikke uhell. Saken er anmeldt.
Wifi blir stengt av i sommer slik at det ikke samles ungdommer på området på kveldstid.

4 Årshjul: Evaluering 17. mai
Mye positiv tilbakemelding. Én negativ tilbakemelding, går på pris og mye kø.
Tanker fra FAU:
Vi må sette ut flere søppelsekker. Få til en bedre løsning på dette og pant. 3. trinn hadde pyntet rommet
sitt, men ble ikke tatt i bruk. Bedre rutiner rundt hvilke rom som skal brukes.
Vi synes at salg av kaker gikk fint. Ikke så mye kø som tidligere. God etterfylling av korpset.
Få til et system slik at barnevipps fungerer.
Noen barn ønsker at korpset spiller mer enn én sang når de er tilbake på skolen.



Ønske om flere aktiviteter. Potetløp.
Flere åpninger på fiskedammen og gjøre mer rundt det slik at elevene får mer inntrykk av å fiske.
Toget og splitten gikk bedre.
Uoversiktlig på Hårstad før start.
10. trinn bør gå først. Info bør ut til trinnkontaktene om dette. Oppfordring til å stille opp det siste året i
grunnskolen. 10. trinn har ansvar for bæring av flagg og fane.
6. trinn har gjort en formidabel innsats på tross av sen varsel om ansvar!
Gode inntekter: 22.000 (6. trinn har inntekt fra fiskedam, leker og loddsalg, korpset tar inntekst fra det
som er spiselig)
Ide til fiskedam: donere leker som ikke lekes med noe mer til fiskedammen
Hvordan få med lavinntekstfamilier på en liten stigmatiserende måte. Få med korpset i dette arbeidet.

5 Årshjul: Status for trinn som må velge nye representanter til FAU
- Høstens 8. trinn: Anita B. fortsetter, Anita O. tar over som vara
- Høstens 7. trinn: Hovedrepresentant går ut, vara Janet Arabinare har sagt seg villig til å rykke opp,

Audhild Brattli/Bjørn Espen Brattli er vara
- Høstens 5. trinn: Begge representanter går ut, det har meldt seg en ny interessent far til Wiggo

Johansen, mangler vara. Andrea legger ut forespørsel på facebook.
- Høstens 1.trinn: Mari Elmann, vara Marte Aakre og Ingrid Breisnes
- Høstens 3. trinn: Ingen viser interesse. Dette blir tatt opp på foreldremøtet. Hvis ingen melder

fortsetter sittende.
- Marit fortsetter i FAU, men gir veldig gjerne fra seg ledervervet hvis noen føler seg kallet til

oppgaven.
- Det må inn ny sekretær og kasserer (Janet ny?)  da begge går ut av FAU til høsten, tenk over om

noen kunne tenkt seg å ta på seg et av disse vervene.
6 Status, utfordringer og muligheter

Skolestruktur, uendret prioriteringsrekkefølge.
Marit har sammen med FAU på Rosten og Hårstad sendt et skriv med forespørsel om fremdrift.

7 Økonomi
Skolen er treg med å overføre penger til noen trinn.
FAU må finne en inntektskilde. Lite penger på konto nå. Hva om FAU arrangerer
Halloweenfest/oktoberfest. Småtrinn først, større trinn senere. Trenger ikke være på Halloween.
Hovedstrinnfest. Innvolvere elever?

8 Eventuelt
- Ingen saker til evt.

9 Neste møte, nytt skoleår
Torsdag 25/8 -2022, kl 18.00-19.30, Personalrommet på Tonstad skole
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