
Referat FAU-møte 07.01.19 
 
1) Diverse saker 

a) Februarmøte (4. feb) 
i) Neptun Properties kommer for å snakke om utbyggingsplanene. FAU sender inn 

spørsmål på forhånd.  
ii) Møtet flyttes til 18.30 gitt at Tåsens skoles venner ønsker å gjennomføre sitt årsmøte 

fra 18:00. 
b) Mat og helse  

i) Undervisningen foregår stort sett i klasserom – foreldre ønsker et bedre tilbud 
ii) Kan undervisningen knyttes til andre fag, feks RLE?  
iii) FAU-leder tar kontakt med rektor for å høre om FAU kan opprette dialog med 

faglærer(e) direkte. 
c) Søke om penger fra Sparebank1-stiftelsen til lekeapparater til skolegården. 

i) FAU-leder hører med Tåsen skoles venner om de kan sponse flere apparater.  
ii) FAU-leder avklarer med rektor om det er greit å sette opp eventuelt nye apparater 

d) Luftkvalitet i AKS-tiden 
i) Dårlig luftkvalitet i 1.-klassebasen. Det har vært snakk om klimaanlegget ikke er godt 

nok lenge. Skolen har samtaler med undervisningsbygg.  
ii) FAU-leder purrer på skolen for å høre hvor saken står. Ber rektor om å gi en 

orientering på neste møte.  
e) Fredagsdisco på AKS 

i) Fremsto som kaotisk og at ingen hadde oversikt over barna. Trenger klarere rammer 
rundt arrangementet.  

ii) AKS-gruppen i FAU tar en prat med AKS-leder.  
f) Ulovlig parkering i Nordbergveien 

i) Ikke blitt noe bedre. 
ii) FAU-leder hører med rektor om det er fremgang hos Undervisningsbygg i saken om 

parkeringsplassen ved skolen. 
iii) FAU-leder lager utkast til informasjon til foreldre om hvor det er lov å parkere og en 

oppfordring til å bruke lovlige parkeringsplasser.  
g) Ranselpost 

i) Oppfølging av sak fra i høst: I utgangspunkt skal det ikke reklameres for aktiviteter 
eller andre ting i ranselpost.  

ii) Se igjen på nettsiden som skulle lages for den typen informasjon.  
iii) FAU-leder tar saken opp med rektor – kan man åpne for ranselpost igjen så lenge det 

er rettet mot voksne? 
iv) Oppfordre til bruk av Facebookgruppen for Tåsenforeldre til å reklamere for 

aktiviteter.  
2) Strategisk plan 

a) Sosial samhandling som læringsstrategi.  
i) Ideen om at læring skjer mellom mennesker – gruppearbeid. 

b) Digitale læringsmidler bør lenger ned på listen.  
c) FAU-leder ber skoleledelsen redegjøre ved neste møte om i hvilken grad lærernormen er 

oppfylt på Tåsen og hvor mye som eventuelt mangler før den er oppfylt.  
d) Alle i FAU kommer med en sak hver til konkrete oppfølgingspunkter til strategisk plan 

innen onsdag 09.01.19. 


