
Referat 03.12.19  

FAU-møte Tonsenhagen skole 

Deltagere: 

Rita (3 Blå), Silje (2 Rød), Sverre (4C vara), Eli (2 Blå), Kari (1 Grønn), Ann Kristin (4B), Beate (1Blå), 

Jimmy (5C), Jan (3Grønn), Marianne (1 Gul), Synnøve (3 Rød), Saliha (1 Rød vara), Mona (7A), 

Elisabeth (5B + 7B vara), Mikael (2 Grønn), Jørund (6C), Janne (6A), Marcus (3 Gul), Elisabeth (6B) 

 

Saker:  Actionpunkt 
Rektors halvtime: Rektor ikke tilstede 

• Gjenglemt tøy – ryddes og sorteres etter 
dagens møte, melding sendes ut 
påFacebook og skolemelding om at det 
må hentes før det kjøres til Fretex. 

 

Arbeidsgrupper: Én på hver gruppe bør ha med PC – letter 
kontinuitet i arbeidet 
Gjennomgang av strategisk plan – må oppdateres 
FAU-ledere tilhører ingen arb.grupper 

• IKT 
Skrive mandat og få inn i strategisk plan 

• Sosialgruppa 
Planlegge skøytekveld torsdag 13.02 18-
20. Skal 6.trinn ha kafé? Ta kontakt med 
klassekontakter. 
Bokbyttekveld neste år: Evaluering  

• AKS-gruppa – møte med Helene 
Facebookgruppe for Teater – be Helene 
informere 

• Trafikk-gruppa – Trenger flere 
medlemmer. 
Bør arrangere refleksens-dag én gang per 
år. 
Samarbeide med Kolåsbakken bhg om å få 
til fotgjengerfelt i Rødbergveien ved 
fartsdumper – meldt inn som midre 
strakstiltak til Bymiljøetaten. 
Bruke Trafikkagenten – Ha intensivt fokus i 
februar (skolemelding?). 
Klargjøre hva som skal søkes om neste 
skoleår for å ikke komme bakpå mtp 
tidsfrister. 

• Skolemiljø  
Skolefrukt, skolefoto, melk osv – 
tilbakemeldinger. Samle info og sjekke 
opp hvem som skal ta dette videre. 
Sjekke hvilke avtaler skolen har gjort vedr 
dette og hva som er FAU sitt mandat. 

 
Alle grupper må 
oppdatere 
strategisk plan 



Hvem er medlem i 
hvilken gruppe: 

På grunn av skjev fordeling med tanke på antall 
medlemmer er det gjort bytter. Ny 
sammensetning: 
AKS-gruppa: 

Leder – Synnøve Tvedt. Kari Tyssen, Marianne 
Hille, Elin Usterud og Kristina Barlein. 
Sosialgruppa: 

Astrid Schaatun, Jørund Nymoen, Jan Svendsen, 
Synnøve Ånestad, Jimmi Gideberg og Rita 
Sigernes. 
IKT-gruppa: 

Leder - Mikael Borgeteigen. Ann Kristin Sivesind og 
Beate Mangset.  
Skolemiljøgruppa: 

Leder - Elin Karlskås. Mona Heimerback, 
Margrethe Eldøy Galasz, Liv Turid L. Olsen og 
Elisabeth Strålberg. 
Trafikkgruppa: 

Leder – Line Tveiten. Nils Strømø, Saliha Sezen og 
Elisabeth Rømo. 

Sosialgruppa 
mangler leder – 
må velges. 

Bokbyttekveld status: Mer utgifter enn inntekter. 
Dyr forfatter 

Skal man bruke 
penger på 
forfatter neste 
gang? – 
Sosialgruppa tar 
stilling til det 

Kommunikasjonskanaler: Slack er kanal innad i FAU 
Facebook er kanal utad fra FAU 

 

 

 

 


