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Referat fra FAU-møtet den 3. juni 2019 

Deltakere på møtet: 12 klasserepresentanter/ FAU medlemmer. Rektor og Leder AKS tilstede for å 

informere. 

1. Informasjon fra skole og AKS 

Vedlagte slides ble vist under presentasjonen. 

Følgende saker ble omtalt: 

AKS 

a. Prosjekt Lesing og regning; positiv mottagelse hos barn og ansatte, har ført til tettere 

samarbeid  mellom skole og AKS. Prosjektet fortsetter i høst og utvides til alle fire 

trinn. 

b. Skoleåret 2019-2020; 

i. Antall elever ca. 370 

ii. Organisering: fire baser 

iii. Bemanning 

Fire baseledere, antall assistenter ihht. bemanningsrammer i Oslo 

kommune 

iv. Nytt 

Tilbud gratis kjernetid for 1.trinn 

Konsekvenser: økonomisk uoversiktlig 

c. Leder AKS svært fornøyd med samarbeidet med FAU. FAU er også fornøyd med 

samarbeidet med Leder for AKS. Stor takk til Lidia Rahmanina (Leder AKS) og Lisbeth 

Albinus (FAU) for innsatsen. 

SKOLE 

d. Rektor orientert om 17. mai og forsinkelsen med bussene. Organiseringen blir 

evaluert med formål å unngå tilsvarende forsinkelser under neste års 17.mai 

arrangement. FAU tok opp utfordringer med organisering av påstigning bussene på 

skolen, informasjon forut for 17. mai og korte frister mht. sikkerhetsmøte og behov 

for voksne i toget. FAU vil sende en egen e-post til Rektor med innspill til 

evalueringen. Ansvarlig: Anders 

e. Prosjekt Elevaktive læringsformer, viktig del av ny Læringsplan. Deltagelse i prosjekt 

over 2år i samarbeid med OsloMet. 

f. Ansettelse lærere pågår. Ny assisterende rektor ansatt. 
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g. Skolebidragsindikatorer publisert 23. mai. Tåsen skole oppnår gode skårer. 

Artikkel på udir.no som forklarer hva skolebidragsindikatorer er, hvordan de skal leses og 

hva som er nytt siden i fjor kan leses her: https://www.udir.no/tall-og-

forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/skolebidragsindikatorer-for-grunnskoler/hva-

er-skolebidragsindikatorer-for-grunnskolen/ 

Indikatorene for Tåsen Skole finner dere her: 

https://skoleporten.udir.no/meldingsarkiv/vis/skolebidragsindikatorer-for-grunnskolen-

er-naa-publisert?kode=53 

h. Parkering på skolens parkeringsplass er nå tillatt fra kl 1500. Se skilt. 

i. Mulighet for kjøleskap for oppbevaring av matpakker ble drøftet med Rektor og 

Leder AKS; 

Det anses som ikke hensiktsmessig å sette inn kjøleskap av flere grunner; 

i. Krevende å organisere 350 barn skal legge/ hente matpakke i kjøleskap. 

ii. Ansvar for renhold og hygiene. Hva med matpakker som blir liggende? 

iii. Strenge brannforskrifter for kjøleskap og elektriske apparater. Ikke sikkert 

undervisningsbygg vil godkjenne tilkobling av kjøleskap på permanent basis. 

iv. Plassering og logistikk. 

v. Kostnader ved innkjøp og vedlikehold. 

j. Mulighet for utvidet tilbud om matlaging for elever i skole og på AKS ble drøftet med 

Rektor og Leder AKS; 

Skolekjøkkenet er for tiden fullt belagt. I tillegg er kjøkkenet nedslitt og behøver 

oppgradering. Dette blir vurdert av skolen men en eventuell oppgradering er ikke ventet 

å i vesentlig grad utvide kapasiteten. 

En annen mulighet er se på om skolens kantine også kan benyttes av elevene til 

matlaging utenom personalets spisetider. Om dette er aktuelt må det hensyntas ved 

oppgradering av kantinen. FAU skriver brev til Undervisningsbygg og skolens ledelse for å 

påpeke behovet og lansere forslaget. Ansvarlig: Anders 

2. Tilskudd fra Tåsen Skoles Venner 

Tåsen skoles venner gir hvert år gavetilskudd til skolen i forbindelse med Tåsenuka. Dette gjøres 

uten forutgående søknad. Gavebeløpet har ligget på 15 000 kroner de siste årene og styret har 

ønsket å øke beløpet i år til 20 000 kroner. Styret har derfor innvilget et tilskudd på 20 000 

kroner.  
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FAU støtter forslaget. 

3. Valg skoleåret 2019-2020 

Planen var å velge leder, nestleder og referent i FAU for neste skoleår. Nåværende leder av FAU 

Paal Sigurd Hilde har sagt seg villig til å fortsette en periode til, og ble valgt som ny leder ved 

akklamasjon. FAU vil fremheve at Paal har gjort en solid jobb i det året han har sittet som leder 

og FAU er svært fornøyd med innsatsen han legger ned og måten han leder FAU på. 

Grunnet det lave oppmøte besluttet de fremmøtte FAU representantene å utsette valg av 

nestleder og referent til første møtet etter sommerferien. 

4. EVENTUELT 

a. Møteplan for høsten bør sirkuleres før sommerferien. Ansvarlig Paal 

b. FAU ønsker å følge opp siste resultater av trivselsundersøkelse videre og det er 

ønskelig at rektor informerer noe mer om denne samt de tiltak som skolen har 

besluttet å sette inn som oppfølging av undersøkelsen. 

c. Det ble også diskutert om en orientering fra Rektor om skolens arbeid med Godt 

Skolemiljø kan være et fast punkt på agenda i hvert FAU møte. Paal drøfter dette 

med Rektor. 

d. Kort diskusjon om klasseristing. Generelt positivt og FAU følger opp videre med 

skolens ledelse til høsten. 

e. Tåsen Skoles Venner 

Nåværende leder i TSV går av ved nyttår. Det bør derfor så raskt som mulig senest rett 

etter sommerferien få på plass forslag til ny leder. På FAU møtet i mai ble det diskutert å 

sende informasjon om TSV til alle foresatte med forespørsel om noen kan tenke seg å bli 

leder. 

Det ble også diskutert om TSV skal bli en gruppe under FAU. I så tilfelle er det naturlig at 

FAU representanten også er leder. 

Paal følger opp. 

 

Takk til alle som bidratt i FAU siste skoleår! 

God Sommer! 


