
Møtereferat FAU Tåsen 6.2.2017 

18 representanter av 30 deltok.  

 

1.  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Ikke mottatt av alle. Epostlister oppdateres  

2.  Referat fra 9.1.2017. 

Ingen kommentarer til referatet tall til etterretning. 

3.  Orientering fra rektor 

Den økonomiske situasjonen 2017.  

Etter et tøft økonomisk år i 2016 er den økonomiske situasjonen for 2017 normalisert. Skolen har 

også noe mer frie midler etter et underforbruk i fjor på ca. 1 million kroner. Det kjøpes bl.a inn flere 

PCer. Deloittes har laget en rapport for utvikling av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen i Oslo. 

I denne rapporten kommer det fram forslag til justeringer/endringer i modellen. Tåsen skole kan med 

forslaget komme dårlig ut, og kan få ca. 1,6 millioner kroner mindre. Fordelingsmodellen tar 

utgangspunkt i pris per elev, særskilt opplæring norsk og sosio-demografiske forhold. Det er særlig 

det siste forholdet som gjør at Tåsen skole kan få mindre midler. Rektor mener dette blir lite 

forutsigbart og at det vil være uheldig for skolen å måtte ta nok et år med innsparinger. Særlig med 

tanke på de konsekvensene innsparingene i 2016 har hatt. Rektor oppfordret FAU til å skrive en 

høringsuttalelse til rapporten med frist 8. mars. 

Skolebibliotek.  

Har hatt lite oppe i det siste. Bakgrunnen er den økonomiske situasjonen. Har ikke vært bibliotekar 

ansatt. Konsekvensen er at lærere kun har tatt med seg klassen sin til biblioteket. Det jobbes for å 

endre dette. 

Bemanningssituasjonen 

Sosiallærer slutter men ny er på plass etter vinterferien. I tillegg slutter det en inspektør, men 

prosess er satt for å få ny på plass. Flere midlertidige stillinger blir faste i løpet av våren.  

Godt skolemiljø 

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) brosjyre er sendt ut til flere trinn. Innsats mot mobbing 

er skjerpet. Godt skolemiljøplanen for skolen er under revidering, og de skal jobbe med tiltakene der.  

Kamera funnet på ansatt toalett 

Det var et kamera som ble funnet ved et av skolens toaletter. Toalettet var brukt av skolens ansatte. 

Skolen har ikke nye opplysninger om saken jmf medieoppslag. Saken er fortsatt under etterforskning.  

 



Skolebidragsindikatorer.  

SSB har laget en rapport om hva som er skolens bidrag med hensyn på å heve elevers nivå. SSB har 

dette med en rangering. Snittet er 3,4 i landet, og Tåsen ligger på 3,7 som anses som ok. Skolen 

arbeider med dette, samt nasjonale prøver, for forbedringer. 

4. Saker fra styret 

Orientering om Trafikkagenten. Dette er en app hvor alle elever kan registrere farlige 

situasjoner på skoleveien. Man kan registrere situasjoner, ta bilder og gjøre andre ting med appen. 

Elevene må få brukerid og registrere seg på appen som bymiljøetaten og Forskningsrådet står bak.  

 Småskolebarn på Tåsensentret. Flere blir tatt i nasking ved Tåsen senteret. I en uke i januar 

var det fem stykker som ble tatt. I følge Spar på Tåsen har det eskalert i antall barn som er innom og 

handler, flere er med og noen blir fristet til å stjele. Vedtak: Sosialkomiteen henvender seg til 

Tåsensenteret om at det bør være en felles straff praksis. Sosialkomiteen har tidligere skrevet et skriv 

vedrørende skolebarn på Tåsensenteret. Skrivet skal sendes ut med FAU referatet og FAU 

representantene ber sine klasselærere sender ut dette med fredagsmailen.  

 Møte med rektor.  Oppfølging av rutiner ved spesialundervisning. Den økonomiske 

situasjonen (se over). Ny ressursfordelingsmodellen (se over). Dødsulykken på Holstein stasjon ble 

tatt opp.     

 17. mai arrangementet. 2. trinn har ansvaret for arrangement og 5. trinn lager kaker som 

vanlig. Vedtaket i FAU om at årets 17. mai arrangement skal være gratis, og at salg av kaffe og kaker 

bør bli bedre tilrettelagt følges opp.   

5.  Arbeid i komiteene 

Fysisk: Fortsetter arbeidet trafikksituasjonen, sykkel og trafikkagentene. 

Sosial: Følger opp arbeidet med Tåsensaken og godt skolemiljø.  

AKS: Har hatt møte med AKS. Hovedsaken var dette med oppstarten og at flere ikke har gode 

opplevelser. Det er en opplevelse at AKS ikke tar komiteens bekymring for dette på alvor. Det vil 

komme endringer i AKS på Tåsen. Skolen er i en prosess hvor de vil se på hvordan skolen og AKS kan 

bli mer integrert og samkjørte. Komiteen vurderer å kontakt med skolen for å delta og bidra i dette 

arbeidet med tanke på at 100 nye AKS barn vil starte til høsten. 

Fag: Status foreldre inn i undervisningen fortsetter. Sykkelundervisning er også en sak komiteen 

jobber med. 

Urix: SUSNA samarbeidsutvalget i Nordre Aker jobber mot utdanningsetaten. Arbeider nå med ny 

skoleplan for 2018-2028 for vårt område. Barneskolene har ikke kapasitetsproblemene. Situasjonen 

ved ungdomsskolen er derimot prekær. For neste år er det vedtatt at alle elver ved Tåsen får plass 

ved Nordberg ungdomsskole. Dette ble bestemt i november og er tidligere gjengitt i FAU-referatet 

for desember. 

 



  

6.  Eventuelt  

Ny fordelingsmodell for Osloskolen: Her bør FAU engasjere seg i høringsuttalelsen om konsekvensen. 

Arbeidet er igangsatt. FAU Tåsen skal skrive en kort høringsuttalelse vedrørende saken for å uttrykke 

sin bekymring. Frist er 8. mars. 

Neste møte er mandag 6. mars kl 18.00. 


