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Referat fra FAU-møtet den 4. mars 2019 

Deltakere på møtet: Rektor, FAU-medlemmer 

1. Rektor informerte 

a. Nytt felles, ordensreglement fra Oslo kommune om mobiltelefon. Den skal 
være avslått og ligge i sekken. Hvis det ikke skjer, må den legges på kontoret 
og hentes mot slutten av dagen. Skjer det flere ganger, vil skolen ringe 
foreldrene. 

b. Rektor luftet forslaget om å «riste trinnene» i 4. eller 5. klasse, altså dele inn 
klassene på nytt. FAU er i utgangspunktet positivt til dette, og ser det naturlig 
at det gjøres mellom 4. og 5. trinn. 

c. AKS: Her arbeider AKS og ledelsen nå med et undervisningsopplegg med 
navnet «Link til livet» om livsmestring, samt med trivselsledere som skal 
kurses i å aktivisere barna med leker i skolegården (se trivselsleder.no). Ser 
også på enklere og tydeligere rutiner for når foreldre (normalt) kan ringe AKS 
og for henting, samt på oppgradering blant annet av morgenbasen. 

d. Praksis på Tåsen for forsert undervisning. Noen elever har fått ta timer på 
Norberg ungdomsskole. Samarbeidet fungerer bra. Hva gjelder lavere trinn så 
er det en mindre systematisk ordning for dette, noe rektor skal ta tak i. Rektor 
vil opprette «mestrings-/suksessteam» – grupper av lærere som vil støtte 
elever som trenger både ekstra hjelp og flere utfordringer. 

e. Matservering på AKS og skolekjøkken. Kjøkkenet på Tåsen er ikke bygget for å 
lage mat til 350 elever på AKS. Mattilsynet har sagt at det er uaktuelt slik 
kjøkkenet er nå. Det er også kun kapasitet til å tilby mat- og helseundervisning 
på kjøkkenet på 7. trinn. (I sin interne diskusjon besluttet FAU å oppfordre 
AKS/skolen om å undersøke med Mattilsynet om hva som må til for å kunne 
bruke kjøkkenet til (begrenset) matlaging for AKS.)  

f. TV i lunsjen har vært et tema i flere klasser. Rektor vil sette krav til at TV-
titting må kunne begrunnes og skal ikke være førstevalg for aktivitet i lunsjen. 

g. Skolestart: oppmøte i skolegård og innmarsj. Skolen har hatt litt ulik praksis, 

men nå brukes tre innganger og skolen har styrket inspeksjon. Elevrådet er 

ikke for oppstilling i skolegården. Skolen oppfatter at ordningen fungerer 

tilfredsstillende.  

 

Saker til drøfting 

2. Kjøp av skolegenser. Delte meninger om dette i foreldregruppen, men flertallet 

positive. FAU melder tilbake til skolen/Elevrådet at de oppfordres til å hente inn 

tilbud (og vareprøver) fra minst to leverandører på genser og t-skjorte. (Det siste 

både for å gi en valgmulighet, men også et billigere valg.) 
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3. Skolefoto. FAU har fått ansvar for valg av leverandør til skolefoto. Vil innhente tilbud 

fra flere leverandører for et konkret tilbud, herunder ett med individuelle bilder av 

barna kun i 1. og 7. klasse (mao. kun klassebilder i 2.-6. klasse). Dette blant annet for 

å minske tiden skolen bruke på billedtakingen. Gratis årbok for elever og ansatte må 

være del av tilbudet (altså prises inn i det). 

4. Planer om sykkelvei i Nordbergveien. Kommunen har planer om å opprette sykkelfelt 

i Nordbergveien fra Tåsenkrysset til Sognsveien. Dette vil berøre skolen ved at det vil 

gjøre det umulig å parkere langs Nordbergveien, noe som vil gjøre situasjonen rundt 

levering og henting enda vanskeligere. FAU skriver til kommunen og spør om det er 

mulig å tilrettelegge for noen få kortidsparkeringsplasser nær skolen. 

Det er videre fastslått at det er skolen (og ikke Undervisningsbygg) som skal ta en 

beslutning om parkeringsforbud på skolens parkeringsplass. FAU tar igjen opp ønsket 

om å endre parkeringsforbud fra 17:00 til 15:00. 

 

5. Eventuelt 

a. Spørsmål om hvorfor det står lys på om kvelden på skolen. Forklaringen er at 

systemet for å slå av lyset automatisk ikke virker som det skal. Skolen har 

dialog med undervisningsbygg også om dette. 

 

Annen relevant informasjon for foreldrene ved Tåsen: 

a. Det vil nå bli to helsesykepleiere (helsesøstre) i full stilling på Tåsen. Til nå har de hatt en i 

100% og en i 30% stilling. Disse belastes ikke skolens budsjett. 

b. Den 15. og 16. august 2019 blir det felles planleggingsdag for skolen og AKS. AKS blir da 

stengt. 

 


