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Referat fra FAU-møtet den 6. mai 2019 

Deltakere på møtet: Elisabeth Wiik, rektor og FAU-medlemmer 

1. Informasjon fra skolen 

Undervisningsinspektør Elisabeth Wiik informerte FAU på vegne av rektor som var opptatt i 

intervjuer. Rektor kom og bidro mot slutten av første del av møtet. Følgende saker ble 

omtalt: 

a. 17. mai. FAU fikk en orientering om 17. mai, herunder opplegget knyttet til de 

voksne som skal gå i toget med barna. Ordningen med at barna busses ned fra Tåsen 

til Festningsplassen er en svært mange skoler benytter og har bakgrunn i at 

arrangørene ikke ønsker at så mange foreldre kommer på Festningsplassen for å 

levere barna. Det blir for mange mennesker der. 

b. Foreldreundersøkelsen. Det var ikke så høy deltakerprosent, kun litt over 40 %. 

Foreløpige resultater viser at foreldrene oppfatter at elevene trives på skolen og er 

stort sett motivert. De føler at lærerne ser barna og at de blir godt fulgt opp. 

Resultatene tyder på at skolen «har litt å gå på» når det gjelder skolemiljø. Foreldre 

har gitt en relativt lav score i tilfeller der noen føler at de ikke har det bra; de som har 

blitt utsatt for noe.  

c. Ny læreplan. I 2020 innføres en ny læreplan under overskriften «Fagfornyelsen». Den 

nye læreplanen vil medføre endring på flere måter. Dette omfatter blant annet en 

større vektlegging av bruk av digitale verktøy. Her har Tåsen hatt et etterslep pga 

dårlig økonomi, men har ambisjon om å gjøre noe med det nå (inkl. kjøpe iPad-er). 

Videre kuttes antallet kompetansemål i den nye sammenliknet med den gjeldende 

(ambisjonen om hva elevene skal lære endres ikke så mye, så det blir færre, men 

bredere mål). Kompetansemålene er enklere formulert enn i dag, noe som gjør det 

enklere å forklare for dem for elevene. Det blir større vekt på å ta utgangspunkt i hva 

elevene alt kan, samt at tverrfaglighet skal vektlegges. Lærere skal trekke ulike fag 

inn i ett tema og det skal ikke lenger bli så tydelige grenser mellom timer i fag. 

Tanken er mindre fragmentarisk læring i ulike fag, som erstattess med en mer 

helhetlig tilnærming. Lærere skal være «veileder for læring»; målet er at elevene skal 

være «mye mere aktive» og det skal være mindre forelesningspreg på 

undervisningen. Vurdering av elevene skal rettes inn mot læring; fremfor 

sluttevaluering skal elevene få tilbakemeldinger underveis. Videre vil læreplanen 

vektlegge samarbeid mellom elevene, og å lære elevene opp i 

kildekritikk/kildebevissthet – noe som har blitt enda viktigere i dag. Mer informasjon 

om den nye læreplanen finner dere her.    

d. Risting. Det er ikke besluttet å «riste» klassene, men skolen vurderer å innføre 

ordningen. Ingen av klassene som går på Tåsen nå vil bli ristet, men det kan bli 

aktuelt for klassene som begynner til høsten. Med ny læreplan vil det uansett bli mer 

undervisning på tvers av klasser og trinn. Det blir nok mindre undervisning i hele 

klasser, selv om klassene vil bli beholdt. Skolen ser også på skape større kontakt og 

samhold mellom klassene og trinnene på AKS. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/
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e. Parkering. Skolen har bestilt nytt parkeringsplassen: Det blir parkering for foreldre fra 

kl. 15.  

f. Ungdomsskole. Der er ingen ting som tyder på at det ikke er plass på Nordberg til 

høsten. Hva gjelder Voldsløkka og planene for at én klasse fra Tåsen skal gå der, så er 

det ikke avgjort hva som vil skje. Den nye skolen er planlagt ferdigstilt i 2022, og det 

er mulig det blir en midlertidig løsning før det. Hva det skal innebære, er ikke avgjort. 

g. Ansettelser og lærernorm. Skolen jobber med å ansette ny ass. rektor og 

administrasjonsleder. Ansettelsen av nye lærere er snart ferdig. Hva gjelder 

lærernormen så må skolen vurdere antall stillinger opp mot tilgjengelige ressurser. 

Skolen har mange assistenter – flere enn den egentlig skal ha – og vil nok frigjøre 

noen av disse for å opprette flere lærerstillinger. Gitt kravene i lærernormen må 

skolen trolig også flytte noen stillinger fra 5.-7. til 1.-4.-trinn. 

h. Fordeling av lærere for neste år? To stillinger er uavklarte. Så fort det er klart vil 

skolen gi beskjed om fordelingen. Skolen ser på sammensetting av team på trinnene 

og stabilitet for klassene.  

 

2. Skolefoto 
FAU besluttet å gi oppdraget med skolefoto til Lima foto. En redegjørelse for beslutningen er 
gitt i vedlegg 1.0 

3. Trafikk forbi skolen knyttet til bygging av tunnel 
Statnett planlegger å bygge en tunnel fra Ulven til Sogn. Som del av dette planlegges en 
såkalt tverrslagstunnel som kommer ut ved Rektorhauen (mer info her). Utkjøring av masse 
vil etter hva FAU forstår føre til at ca. 50 lastbiler pr. døgn i 3 år vil gå fra denne tunnelen. 
Massen skal trolig vestover til Drammen, men kan også bli sendt østover. I så fall kan den 
ende opp å gå forbi skolen. FAU vil ta kontakt med Statnett og/eller NVE (som gir konsesjon) 
for å be om at denne eventuelle trafikken må gå Tåsentunnelen og ikke forbi skolen. 

4. FAUs forhold til Tåsens skoles venner (TSV) 
FAU forsøker å rekruttere ny styreleder til TSV før sittende går av. Om dette ikke lykkes må 
andre løsninger vurderes, herunder at TSV fullt ut blir en del av FAU. 

 
5. Eventuelt 

a. Ifølge Nordre Aker budstikke har etableringen av eget sykkelfelt i Jutulveien ført til 
økt fart (formodentlig fordi det er enklere å kjøre fort uten biler parkert langs veien). 
FAU skriver til Bymiljøetaten for å oppfordre til tiltak for å hindre at tilsvarende 
finner sted i Nordbergveien forbi skolen (jf. sak på forrige møte).

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201800810/2677792
https://nab.no/nyheter/etablerer-fartshump-i-jutulveien/19.18698
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Vedlegg 1 

Skolefoto høsten 2019 
Høsten 2018 anmodet skolen FAU om å ta ansvar for valg av leverandør av skolefoto på skolen. 
Anmodningen kom på bakgrunn av kritikk av avtalen med Ariel foto som skolen har brukt over flere 
år. Ordningen med at FAU velger leverandør av skolefoto på vegne av foreldrene, som jo er kundene, 
er ikke uvanlig ved andre skoler. 
 
FAU sendte ut forespørsel om tilbud til fire leverandører: Ariel foto, Foto Norden (tidligere Foeva), 
Utestemme.no og Lima foto. Utestemme.no meldte at de nå kun fotograferer barnehager. De tre 
andre sendte tilbud. 
 
Tabellen under gir en oversikt over og sammenlikner tilbudene. FAU vurderte to løsninger. Den ene 
var å begrense fotograferingen til kun å omfatte portrettfoto av 1. og 7. klasse. Dette er alternativ 1. 
Hensikten var å begrense tiden og ressursene skolen måtte bruke på fotograferingen. Alternativ 2 var 
å fotografere portrett av alle barna slik som i dag. FAU valgte tilslutt å videreføre ordningen med 
portrettfoto av alle, gitt fordelene dette gir knyttet blant annet skolekatalogen. 
 
Det var særlig to forhold som lå bak FAUs beslutning om å gi oppdraget til Lima foto. Den ene var 
pris. Limas tilbud var det prismessig laveste. Det er helt tydelig i alternativ 2. I alternativ 1 kom Lima 
dyrest ut for papirbilder, men grunnen til det er at de ikke tilbyr A4 fotoark med to mindre bilder på – 
kun enkeltbilder i ulike format. (Lima var ellers den eneste av leverandørene som hadde forskjell i 
pris mellom alternativ 1 og 2, noe som er rimelig gitt at «markedet» er mindre i alternativ 1). 
 
Den andre, og vel så viktige grunnen til at FAU valgte Lima, var at de var de eneste som tilbyr foreldre 
å kjøpe enkeltfoto digitalt. Lima var således den eneste tilbyderen som fylte inn skjemaet FAU sendte 
ut. Ariel og Foto Norden tilbyr digitale foto kun dersom kunden kjøper en pakke med bilder. 
Alternativt må kunden kjøpe en pakke digitale bilder (til ca. 500,- i begge tilfeller). Limas tilbud er 
således mer fleksibelt enn de to andre. 
 
Lima er det eneste av tilbyderne som tilbyr digitale klassebilder og skolekataloger (i pdf-format). 
Særlig løsningen med digitale skolekataloger er interessant. De ansatte på skolen bruker 
skolekatalogen for å bli kjent med og identifisere elevene og en elektronisk versjon vil være 
hensiktsmessig. Både Ariel og Foto Norden henviser til GDPR og at Datatilsynet ikke anbefaler at 
bilder av klasser og skolekataloger tilgjengeliggjøres digitalt. Vi fant ingen slik anbefaling på 
Datatilsynets nettsider (merk at det ikke nødvendigvis betyr at de ikke har gitt en), kun en 
vektlegging av betydningen av samtykke fra foreldrene. FAU ba skolen om å undersøke med juridisk 
avdeling i Utdanningsetaten i Oslo kommune om deres syn på saken. UDE har ikke ennå etablert 
felles retningslinjer, men vektla også betydningen av samtykke. Så vidt FAU kan forstå er det derfor 
OK med digitale klassebilder og digital skolekatalog såfremt foreldrene gir samtykke til dette. Det at 
andre skoler i Oslo benytter Lima leser vi som et tegn på at firmaet har adekvate rutiner for 
innhenting av samtykke. 
 
 

https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/skole-barn-unge/samtykkeskjema/
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Alternativ 1: Alternativ 1: Alternativ 1:

Pris fysisk versjon Pris digital versjon Pris fysisk versjon Pris digital versjon Pris fysisk versjon Pris digital versjon

Klassebilde A4 (alle klasser) 179 169 Klassebilde A4 (alle klasser) 195 Klassebilde A4 (alle klasser) 219

Portrettfoto A4 (kun 1. og 7. klasse) 179 169 Portrettfoto A4 (kun 1. og 7. klasse) 230 Portrettfoto A4 (kun 1. og 7. klasse) 199

Portrettfoto 2 x 15x21 (kun 1. og 7.) * 298 169 Portrettfoto 2 x 15x21 (kun 1. og 7.) 230 Portrettfoto 2 x 15x21 (kun 1. og 7.) 199

Skolekatalog A5 49 0 Skolekatalog A5 0 Skolekatalog A5 0

Porto og ekspedisjonsgebyr 0 0 Porto og ekspedisjonsgebyr 45 Porto og ekspedisjonsgebyr * 39

Fakturagebyr NEI NEI Fakturagebyr * JA Fakturagebyr ** JA

705 507 700 656

Alternativ 2: Alternativ 2: Alternativ 2:

Pris fysisk versjon Pris digital versjon Pris fysisk versjon Pris digital versjon Pris fysisk versjon Pris digital versjon

Klassebilde A4 (alle klasser) 179 169 Klassebilde A4 (alle klasser) 195 Klassebilde A4 (alle klasser) 219

Portrettfoto A4 (alle klasser) 179 169 Portrettfoto A4 (alle klasser) 230 Portrettfoto A4 (alle klasser) 199

Portrettfoto 2 x 15x21 (alle klasser) 198 169 Portrettfoto 2 x 15x21 (alle klasser) 230 Portrettfoto 2 x 15x21 (alle klasser) 199

Skolekatalog A5 0 0 Skolekatalog A5 0 Skolekatalog A5 0

Porto og ekspedisjonsgebyr 0 0 Porto og ekspedisjonsgebyr 45 Porto og ekspedisjonsgebyr 39

Fakturagebyr NEI NEI Fakturagebyr * JA Fakturagebyr ** JA

556 507 700 656

LIMA ARIEL Foto Norden

* Porto og ekspedisjonsgebyr belastes med kr 39 kr, 89 kr eller 129 kr avhengig av ordrens vekt og 

antall forsendelser fra oss.

** Ingen gebyr ved bruk av kort, kr. 29 ved bruk av faktura

Tatt fra https://support.fotonorden.com/hc/no/articles/207432409-Kj%C3%B8ps-og-

salgsbetingelser  

Pakke med alle bildene digitalt inkl. eventuelle alle søskenbilder =  659

Prisliste andre format: https://www.limafoto.no/priser/

Egne priser for digitale og papirfoto. Både portrett og gruppebilde tilgjengelig digitalt.

Tilbyr digital skolekatalog

* Ingen gebyr ved bruk av kort, gebyr ved bruk av faktura ikke oppgitt

Tatt fra ariel.no

* 2 stk enkelbilder (ikke to på A4 portrettark)

https://www.limafoto.no/skolefoto/ https://fotonorden.no/skole/(fant ingen opplysende nettside; se ariel.no)

1 stk A4-portrett, samt 2 stk 15x21 cm portrett samlet koster kr 460,- Ved kjøp av disse 3 bildene 

er klassebildet gratis med på kjøpet, og 3 stk portrettfiler koster kr 99,-

(Oppga ikke pris på digitale bilder, men jeg sjekket med kontoen vi har hos Ariel fra tidligere år, og 

å kjøpe portrettbilder som digitale filer koster 500,-)

https://www.ariel.no/sections/photo/pricelist.php

Tilbyr ikke digital skolekatalog eller digitale gruppebilder, viser til GDPR

Vårt beste tilbud som inneholder 3 valgfrie A4 ark med portretter og 1 gruppebilde koster kr 599,-

Ved kjøp av bilde pakke får man tilbud om portrettbilder digitalt til kr 199,-

Kun portrettbilder digitalt kr 499,- (det er mellom 3-6 portretter)

Prisliste: https://minner.fotonorden.no/sections/photo/pricelist.php 

Tilbyr ikke digital skolekatalog eller digitale gruppebilder, viser til GDPR


