
 

 

 

FAU-MØTE  
 

Møtet gjelder: 

 

FAU Tonstad skole  
Dato, tid og sted: 28/4-2022 kl. 18.00-19.30 Personalrom Tonstad skole 

 

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

 

Møteleder: Marit Cecilie Samset Elvebakk 

Referent: Helle Hoston 

 

 

Møteinnkaller: Andrea Sølberg på vegne av FAU  

Forfall:  2. og 4. trinn   

 

Nr Sak 

1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

- Ok 

- Godkjenning av referat fra forrige møte 

- Ok 

3 Informasjon til og fra Brukerråd 

- Det har ikke vært Brukerråd enda, men det er satt dato for møte, tirsdag 3. mai 

- Rektor kommer til å ta opp bl.a inndeling av skoledag og innkjøp av nye skolebøker. 

 

Ellers kan rektor informere om følgende: 

- Det er ansatt 2 nye lærere 

- Det er gitt tilbud til 2 vernepleiere til A-team 

- Skal lyse ut stilling som spes.ped. 

- Årets skolestartere er innom på besøk for tiden 

- Leksedebatt - skal/skal ikke ha lekser 

      -     Få en felles forståelse på huset rundt spørsmålet om man skal ha lekser eller ikke, 

            og få en bevissthet rundt de valgene man tar. 

- Jobbe annerledes og jobbe mer tverrfaglig, få inn mer av faget livsmestring 

- Lekser skal være overkommelige, og for å oppnå dette må man kanskje gi 

individuelle lekser, man skal kunne gjøre lekser uten å være avhengig av hjelp. 

     

4 Kort evaluering av temamøte og sykkelverksted 

Temamøtet: 

-  Et meget bra møte, men et lavt antall oppmøtte, tatt i betraktning at dette var et tilbud for 

hele skolen.  Vi håper de som var til stede snakker varmt om dette viktige temaet til de 

som ikke var til stede. 

-  Presentasjonen vil bli sendt ut. 

- Marit Cecilie har blitt kontaktet av FAU på Hårstad, de ønsker et tettere samarbeid, et 

områdeløft. 

- Kom opp forslag om å få laget en liten filmsnutt for å belyse temaet, kanskje oppdraget 

kunne vært gitt til de som har valgfag media?  Marit og Cathrine tar kontakt med 

faglærer. 
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            Sykkelverksted: 

- Det ble et bra arrangement, til tross for at været ikke var optimalt. Det viste seg at 

arrangementet også kolliderte med noen foreldremøter, men alt i alt var det et godt 

oppmøte og vi hadde 4 dyktige fedre som skrudde og mekka så oljen skvatt i snøføyka :-) 

- Representanten fra Intersport møtte ikke opp. 

 

5 Årshjul:  

Planlegge 17. mai 

- Ansvaret for 17. mai er nå lagt tilbake på 6. trinn og planleggingen er i full gang. 

- Eivin Stene er koordinatoren som skal holde den røde tråden, og han melder om at alle 

involverte virker å ha full kontroll på sine oppgaver. 

- Det ble oppdaget at håndboka vår ikke var helt i overensstemmelse med korpset sin, og det 

vil derfor bli gjort noen små justeringer ift dette.  

- Det vil i år bli satt inn dobbelt så mange på kioskvakt til å begynne med i arrangementet for 

å forsøke å forhindre de lange køene, og så kutte bemanningen etter hvert som det roer 

seg. 

- Når toget deler seg ved sykehjemmet, skal korpset som skal mot Tonstad forsøke å holde 

litt igjen, og ikke sprinte avgårde, slik at folk greier å holde følge og at det ikke ender i 

fullt kaos slik det ofte har gjort. 

- VIKTIG: Husk 5 gaver til fiskedam fra hver elev! Info vil komme fra komiteen. 

 

 Status for trinn som må velge nye representanter til FAU 

- Høstens 7. trinn: Hovedrepresentant går ut, vara har sagt seg villig til å rykke opp, de 

trenger en ny vara 

- Høstens 5. trinn: Begge representanter går ut, det har meldt seg en ny interessent, mangler 

en. 

- Høstens 1.trinn: Det ryktes at en har uttrykt interesse for å være med i FAU, mangler i så 

fall en. 

- 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 da begge går ut av FAU til høsten, tenk over om noen 

kunne tenkt seg å ta på seg et av disse vervene. 

 

6 Dokument med dugnadsidéer 

- Morten Mæhre presenterer noen ideer og tanker han har gjort seg rundt dugnad, og hvordan 

få inn penger til både FAU og direkte i klassekassene. 

- Det er ønskelig at div dugnader som arrangeres settes litt mer i system slik at ikke alle 

gjennomføres samtidig, da den ene dugnaden kan slå den andre ihjel.  

- Det ble presentert mange gode forslag til hva som kunne gjøres av elevene selv, og evt 

integreres i undervisningen i samarbeid med faglærere, som f.eks produsere en skoleavis 

e.l., lage formingsprodukter eller andre nytteprodukter, arrangere loppemarked mm. 

- Morten legger ut dokumentet så alle kan lese det i sin helhet.  

 

7 Status, utfordringer og muligheter 

- Når det gjelder saken vedr skolestruktur kommer Tonstad til gå sammen med Hårstad og 

sende over en felles henvendelse til kommunen. 

 

8 Økonomi 

- Intet nytt 
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9 Eventuelt 

- Ingen saker til evt. 

 

  Neste møte 

Torsdag 2/6 -2022, kl 18.00-19.30, Personalrommet på Tonstad skole 

 

 


