
Referat 07.01.20 

FAU-møte Tonsenhagen skole 

Tilstede: Beate Mangset (1 Blå), Kristina Barlein (vara 1 Grønn), Grete Alvestad (vara 1 Gul), Kari 

Tyssen (1 Grønn), Line Tveiten (1 Rød), Elin Usterud (2 Blå), Mikael Borgetein (2 Grønn), Liv Langvik 

Olsen (2 Rød), Marcus Gabrielsen (3 Gul), Margrethe Eldøy Galasz (4C), Synnøve Ånestad (4A), Ann 

Kristin Sivesind (4B), Jimmy Gideberg (5C), Elisabeth Strålberg (5B, vara 7B), Janne Fredriksen (6A), 

Atle Kvien (vara 6B), Mona Heimerback (7A) 

Saker:  Actionpunkt 
Rektors halvtime Budsjett og strategisk plan:  

- Fortsetter sannsynligvis med ressurslærer 1.-
4.trinn (sosial kompetanse, lesing). 

- Får sannsynligvis midler til å utstyre det nye 
musikkrommet (lys og lyd på plass, trengs 
musikkinstrumenter). I tillegg til midler fra 
Sparebankstiftelsen har vi fått penger fra 
Undervisningsbygg. 

-  Strategisk plan sendes ut når ferdigstilt neste 
uke. 
 

Elevundersøkelse og AKS-undersøkelsen vil bli 
analysert. Resultater fra elevundersøkelsen 
presenteres samlet for 1.-4. trinn og for 5.-7 trinn) 
innen neste FAU-møte 
 
Informasjon om at skolen heretter bare går annet 
hvert år i sentrum 17.mai skal sendes ut i løpet av 
januar. Sendes først FAU for tilbakemeldinger.  
 
Rektor informerer om hvordan skolen arbeider med 
barn som strever på ulike måter. Det er ingen sikker 
økning av dette. Det er samarbeid mellom skolen, 
foresatte, skolens nytilsatte familieterapeut, 
skolepsykolog (som har fått ansvar for syv skoler i 
stedet for tre som først forespeilet), samt andre 
instanser; råd/veiledning og kompetanseutvikling. Når 
andre barn involveres, tar skolen kontakt med 
disse/foresatte. Gi tilbakemelding til skolen/rektor om 
skolen har gjort feil/mangler. Skolens ansatte er mye 
ute i skolegården nå pga værforhold.  
 
Overgang skole/AKS ivaretas gjennom ukentlige møter, 
AKS-leder i ledergruppe, men også daglig overføring 
skole/AKS. 
 
Info om leirskole sendt ut til klassekontakter i 5.-7. 
trinn og ligger også på skolens hjemmeside. Sendes ut 
igjen til alle. Skolen er fornøyd med Fagerheim. 
Avtalen går snart ut og skal reforhandles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brevet postes på 
Slack. Frist for 
kommentarer 15/1 



Skolen ønsker ikke slalom på skidagen – litt pga 
økonomi, mest for å sikre fellesskapsfølelsen på skidag. 
«Bua» for låneutstyr. Skolen tar gjerne i mot utstyr! 

Innmeldt 1: 
Nettfilter  

Skolen vil sende ut info om nettfilter til alle foresatte.  
Vurdere å arrangere møtet som var planlagt ved 
innføring iPad, men som ble utsatt. 

Sjekke at skole-
iPadene faktisk er 
utstyrt med nettfilter 
og at det ikke bare 
gjelder skolens eget 
nett 

Innmeldt 2: 
Ukentlig 
aktivitetsdag 
2.trinn  
 

Rektor orienterer om aktivitetsdag i dag hver annen 
uke på 2.trinn, hver uke kan være mulig, men kanskje 
ikke hele dagen - må ses i sammenheng med faglig 
plan. 
AKS vil fortsette å oppfordre skolen til mye 
uteaktivitet. 

 

Eventuelt Ingenting  
Fra trafikkgruppa 1. Trafikkvaktordning fungerer ok, stå ved 

bommen. Skolemelding linker til Doodle, plan 
frem til sommeren.  

2. BYM ikke mottatt brev vedr små hastetiltak 
trafikk.  

3. Forberede dokumentasjon på 
trafikkutfordringer og forslag til tiltak denne 
våren slik at det ligger klart ved nye 
søknadsfrister, både mindre strakstiltak og 
«Hjertesone» 

4. Ta i bruk Trafikkagenten 

Innhente oppdatert 
«bruksanvisning» for 
Trafikkagentene, 
undersøke hvorfor 
ikke tilgjengelig på 
Google Play lengre 

Fra AKS-gruppa Hatt møte med AKS. Referat kommer.  
1. 120 barn sendes hjem hver dag  - glipper kan 

skje. Vanskelig å få svar hos AKS fra foreldre 
om barn ikke har kommet hjem. Viktig at AKS 
sjekker SMS i dette tidsrommet. Foreldre som 
ikke finner barna… Barn som skal på 
aktiviteter, men ikke går og hvor AKS ikke får 
med seg at de har dratt hjem og liknende saker 
hvor foreldre ikke finner barna. 

2. Tilbud etter skoletid for 5.-7.trinn. Andre 
skoler har dette. Rektor kartlegger. Må legges 
inn som forespørsel til Driftstyret. Lengre 
prossess. 

3. Aktiviteter på AKS. De registrerer at barna i 
mindre grad er med når det kommer voksne 
utenfra for å arrangere. 

4. AKS opplever ikke større problemer med at 
barna bruker skole-iPad i AKS-tiden. 

5. Lite mat. Antatt trang økonomien, bl.a pga 
gratis kjernetid 

Til neste AKS-møte: 
Vurdere å ta med 
baseledere i tillegg til 
Helene. Ta opp 
rutiner ved 
hjemsending/sending 
til aktiviteter 

Fra sosialgruppa Avklares innen utgang av januar om det blir 
skøytekveld. Eventuelt om FAU kan arrangere annen 
sosial aktivitet mars/april.  

Rita kontakter BYM 
mtp is på banen 



Fra IKT-gruppa 1.Slack fungerer godt for kommunikasjon innad i FAU. 
2. Kan vi sende FAU-referat til alle i Skolemeldingsapp?  
3. FAU’s Facebookside er overflødig når vi har 
skolemeldingsappen og skolens portal.  

Kontakte admin for 
FAU’s facebookgr, 
varsle noen uker før 
den stenges  

Fra 
skolemiljøgruppa 

- Trenger leder 

 

Neste møte: 4.februar: Innmeldte saker: 

1. Hvordan har det gått med prosjektet om å ikke se på skjerm i lunchen?  

2. Skolemiljøgruppa ser på skolemelk, skolefrukt og skolefoto – evt kartlegge barn/foresattes 

ønsker? 


