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Referat fra FAU-møtet den 1. april 2019 

Deltakere på møtet: FAU-medlemmer 

1. Jubileumsgave fra Tåsen skoles venner 

Tåsen skoles venner (TSV) ga skolen en jubileumsgave på 100 000 kroner til 100-årsjubileet. 

Skolen har nå foreslått å bruke gaven på lydanlegg og lerret i Herredsstyresalen. TSV har bedt 

om FAUs vurdering og FAU støtter forslaget. 

2. Rekruttering av ny leder og styremedlemmer til Tåsen skoles venner 

FAU tenker på kandidater og kommer tilbake til temaet. 

3. Klassefoto – anbudsbrev 
FAU-leder sender ut et anbudsbrev til minst tre tilbydere. Utkastet til brev vedtatt, med et 
tillegg om at det skal legges ved prøver på bilder. FAU-leder forhører seg med skolen om 
GDPR-regelverk knyttet til skolekatalogen. 

4. Utkast til brev til kommunen om parkering i Nordbergveien 
FAU godkjente utkastet til brev. FAU-leder sender til Bymiljøetaten. 

5. Risting av klasser 
a. Det har kommet reaksjoner fra foreldre på forslaget om risting.  
b. FAU ønsker en tydelig prosess. Det er viktig at skolen informerer tidlig om prosessen, 

herunder om den faglige/pedagogiske begrunnelsen for risting.  
c. FAU presiserer at det ikke foreligger noe konkret forslag om risting foreløpig og at et 

slikt tiltak uansett ikke vil omfatte elever som alt går på Tåsen (med andre ord vil 
elever som eventuelt kommer til å bli omfattet av en slik ordning bli gjort klar over 
den ved skolestart i første klasse).  

6. Organisering av foreldremøtene 
d. Ønske fra flere foreldre om at det må legges opp til mer tid på foreldremøtet til 

diskusjon i klassene. Det er ofte mer å snakke om på våren når klassen har vært 
sammen en stund.  

e. FAU foreslår å sette av minimum en time til foreldremøte i klassene. Det bør legges 
etter foredraget, slik at klassen selv styrer hvor mye tid som brukes på møtet.  

f. Skolen bør også vurdere lengden på foredragene; FAU mener de bør vare maksimalt 
én time.  

7. Eventuelt 
g. Parkeringsplassen. Rektor har svart at skolen vil endre parkeringsforbudet fra 17:00 

til 15:00. 
h. Kjøleskap til matpakkeoppbevaring (viktigst på AKS). (Oppdatering etter møtet: AKS-

leder svarer at dette er et forslag som har vært oppe flere ganger opp igjennom 
årene. Det har igjen vært vurdert i skolens ledelse og svaret er fortsatt at skolen ikke 
har kapasitet til å følge opp en ordning med kjøleskap for matpakker (herunder både 
praktisk organisering og hygiene).)  

i. Varmmat på AKS. Skolen må gå i dialog med Undervisningsbygg om mulighetene for 
å bruke kjøkkenet til å lage mat på AKS. Skolen er positiv til dette, men mangler 
godkjenning fra Mattilsynet. Fag/AKS-gruppa følger opp videre med skolen. 
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j. Forslag om at klasser som har skolekjøkken kan lage mat til de andre elevene. FAU-
leder spiller inn til rektor. 

k. Forslag om å søke penger til aktiviteter på AKS fra Tåsen skoles venner. AKS-
komiteen i FAU tar kontakt med AKS for å lag en plan om hva man kan søke om 
penger til.  

l. AKS-ansatte må ha mer fokus på oppdragerrollen. Språkbruk, hvordan man 
behandler andre etc. Spiller ballen videre til AKS-leder som kan orientere om 
voksentetthet etc. på et fremtidig FAU-møte.  

 


