
Referat 02.06.20 

FAU-møte Tonsenhagen skole, Elektronisk på Zoom 

Deltagere: Janne 6A, Marcus 3 gul, Mona Heimerback, Kari, Astrid S, Elisabeth S 5B/7B, Saliha, Elin 2 

blå, Trine, Ann Kristin  

Referent. Elisabeth 6B 

Saker:  Actionpunkt 

Rektors halvtime: • Ungdomsskole 

Ingen endring i skolesituasjonen før om 3-4 år. Da vil 

Vollebekk kanskje ha nok egne elever til å fylle 2 klasse på 

8.trinn. 

Skolebehovsplanen er utsatt 1 år 

Forslag til skisse vedr Vollebekk/Linderud ute 

• Leirskole 

Går som planlagt med tilpasninger. Kan dog fortsatt avlyses 

ved endring i Conorna-situasjonen 

• Skoleavslutninger 

Bare 7. klasse kan gjennomføre da de har leid lokaler 

• Skoleåpning 

Full skoleåpning fra mandag 8.6.  

Infoskriv sendes torsdag denne uken fra skolen og AKS. 

Kohort skole = klasse 

Kohort AKS = trinn 

Felles oppstartsklokkelsett 1.-4., 5.-7. har spredt utover 

Vanlig timeplan men beholde litt uteskole 

• Hendelse på 6.trinn vedr barn som har chattet på nettsted 

for voksne. Info sendt ut til klassen det gjaldt. 

Det jobbes kontinuerlig med nettvett på skolen 

• Hendelse hvor voksen har filmet barn på skoen i en uheldig 

situasjon, krenkende for barnet. Skolen håndterer 

• Invitasjon sendt til førskoledag 11.6 

FAU ønsker å delta. Beate sjekker med Lene 

• Utviklingssamtaler:  

Det er sendt infoskriv ut om at det ikke blir kalt inn til 

utviklingssamtaler denne våren, men at de som ønsker en 

samtale med lærer kan ta kontakt, så ordnes det. 

• Hjemmeundervisning fortsatt – Meningen at alle skal 

tilbake på skoen nå, men de med legerklæring har eget 

opplegg 

• Skolestart/corona: 

Så lenge det er gult nivå er det meningen at alle skal tilbake 

på skolen til høsten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Førskoledag m/FAU? 

 

 

 

 

 

Beate tar kontakt om 

konkret sak 

Annet • Driftsstyret 

Trine slutter, Elisabeth S. trer inn som leder frem til nytt 

valg v/jul. Mona går inn som fast vara. Elin fortsatt vara. Må 

velge ny vara – utsettes ti lover sommeren. 

• Dato neste FAU-møte 

1.9 - nåværende FAU 

Oktober – nåværende ledere, samt de som ønsker å være 

med videre og nye valgte på foreldremøter 

 

 


