
 

FAUMØTE  

 

Møtet gjelder: 

 

FAU Tonstad skole  

Dato, tid og 

sted:  

24.11.2022 kl. 18.00 - 19.30, personalrom 

Tonstad skole 
 

Møtedeltakere: 

 

 

FAU-medlemmer med vara og rektor 

 

 

 

Møteleder: 

Marit Elvebakk 

 

 

Referent:  

Janet Arabinare 

 

 

 

Møteinnkaller: 

Marit Elvebakk 

 

 

 

Forfall:    
 

 

Nr Sak 

1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

OK 

 

2 Informasjon fra skole og brukerråd  

 

Info fra rektor 

Nasjonale prøver: 

Nasjonalt nivå på lesing på småtrinnet, hatt god effekt av 

lesetiltak på småtrinnet. Mangler lesekompetanse generelt i alle 

trinn, fokus på lesing videre. Legger også plan for den videre 



leseopplæring 5-10.trinn.  

 

Skolekapasitet:  

Skolen har 501 elever, har egentlig kun kapasitet til 450 elever.  

65 førsteklassinger antatt i 2023, 40 10.endeklassinger som går 

ut, enda mer sprengt kapasitet.  

 

 

 

 

3 Skolestruktur på Tiller, og kapasitetsutfordringer på 

Tonstad skole 
Bystyrerepresentanter Roar Aas og Ismail Elmi deltar i møtet for 

å gi råd om FAU’s muligheter for å påvirke situasjonen. 

 

Fra politikerene 

Roar: Markaplassen og Tonstad har mest behov for ny skole pga. 

sprengt kapasitet og ugunstige læremiljø. 

Skoleplan: 1. Gamle Ranheim skole skal pusses opp, 2. Lade 

barne og uskole, 3.plass Tonstad/rosten. Forsinket grunnprøver 

ved Tiller gjør blant annet at vi havner lengre ned på lista over 

prioriteringer.  

Sagt nei til nye utbygginger i 1,5 år fremover på Tiller pga. 

sprengt skolekapasitet, noe som er med på å dempe pågangen på 

områdets skoler.   

Fordel om flere områder slås sammen, eventuelt får til noe felles 

for å utnytte kapasitet på sørsiden. Derfor viktig at vi prøver å 

samarbeide om en felles forståelse og løsning på sørsiden som 

kommer fellesskapet til gode.  

 

Kortsiktig løsning: Ny brakke, kommunen har midler til 

kortsiktige løsninger i påvente av de langsiktige løsningene.  

Langsiktig: Det foreligger tegninger til utvidelse av bygget for 

mange år siden som ligger klare. Rektor og politikerne skal prøve 

å finne frem disse tegningene og ta en ny vurdering av de. 

 

Roar foreslår følgende tiltak: 



1. Roar og Ismail kommer på befaring sammen med Sara 

Shafighi før jul.  

2. Se om det foreligger planer/tegninger for utbygging av 

eksisterende bygg. 

3. Kostand for eventuelle brakker.  

 

 

Rektor og samtlige FAU representanter er noe usikker på om vi 

ønsker en midlertidig ny brakke, da det på 80-tallet ble satt opp 

en «midlertidig» brakke som fremdeles står i bruk som klasserom 

for flere trinn. Redd for at midlertidig tiltak vil bli en mer 

langvarig og permanent løsning. Ønsker derfor i første omgang å 

benytte alt areal som er mulig i eksisterende bygg. Sette opp 

vegger for å lage to rom i ett rom og benytte alle spesialrom som 

musikkrom, sløydrom, naturfagrom etc som klasserom. Dette er 

allerede gjort som tiltak i dag, og skolen har ingen egne 

spesialrom lengre da alle benyttes som klasserom.  

 

Tiller IL bygg rett over skolen er en mulig løsning til midlertidig 

undervisning. Rektor skal sjekke opp mulighetene for å leie 

dette. 

 

Autismetilbudet: Mye sykemeldinger pga. arbeidsforhold, uegnet 

skolebygg og arbeidsforhold sliter på de ansatte. Bygget for 

autismetilbudet må i aller høyeste grad oppgraderes snarlig for å 

bedre forholdene til elever og ansatte.  

 

Resultatsamtale 19.janur 2023 kommer. Enhetssamtalen. Vi er 

vertsskole og kan derfor ta opp mye i forhold til våre 

utfordringer. Rektor planlegger å benytte denne muligheten godt. 

 

Brukerråd neste torsdag.  

 

 

 

 

 

 



4 Oppfølging av saker fra tidligere møter 
 Søknad om midler til ballbinge 

Ingenting nytt her, skal komme i gang med samarbeid til 

neste møte.  

 Muligheter for inntjening til FAU (loppemarked eller 

lignende) Det blir Byttedag-pilot av sportsutstyr kombinert 

med sykkelverksted og salg av kioskvarer, se mer 

utfyllende under punkt 5. 

 

 

5 Status årshjul 

 

 Juletrefester 

Anita har ansvaret for juletrefestene. Følgende datoer er 

satt for de ulike klassene:  

3. Januar - 4. trinn 

4. Januar - 3. trinn 

5. Januar - 2. trinn 

9. Januar - 1. trinn 

 

 Sykkelverksted (onsdager er ikke utleid til eksterne).  

Det vil bli en Byttedag-pilot av sportsutstyr kombinert med 

sykkelverksted og salg av kioskvarer.  

Vi har fått markedsKit fra Sparebank 1 SMN som vi kan 

benytte ved byttedag av sportsutstyr. Kvitteringsbilag, 

bannere, plakater, T-skjorter og annet forbruksmateriell. 

Skal ha flere samtaler angående gjennomføring av 

byttedagen og det praktiske, får hjelp om tips fra de som er 

ansvarlige for byttehelgen i SMN. Viktig at alle bidrar 

underveis og på arrangementet for at det skal være 

gjennomførbart. Blir dette en suksess kan vi videreføre 

dette som et fast arrangement av FAU hvert år.  

 

 

5 Økonomi 

 



Ingen ny status.  

 

 

6 Eventuelt 
 

FAU vurderer et leserinnlegg i avisa i samarbeid med rektor.  

 

7  Neste møte 

 

27.januar 2023 kl 18-19.30 Personalrommet på Tonstad skole. 

 
 


