
Møte FAU Tåsen 06.03.2017. 

Tilstede 19 representanter.  

Frafall: 1a,1d,2b,3a,3d,4a,4b,4d,5a,5c,6a. 

 

Sak 1 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 

Leder ønsket velkommen. Innkalling og dagsorden godkjent. 

Sak 2 Orienteringer fra styret 

 Høringsuttalelse til Utdanningsetaten Deloitte-rapport. 

FAU vil sende høringsuttalelse til Utdanningsetaten på Deloitte-rapport om 

ressursfordelingsmodellen i Oslo skolen. Tåsen skole vil i følge forslagene i rapporten komme 

dårligere ut fordi skolen ikke vesentlig grad har spesielle behov og utfordringer. FAU 

arbeidsgruppe har valgt å uttrykke sin bekymring for konklusjonene i rapporten og trekker 

frem at rapporten selv påpeker at ny modell «er på kanten av hva som er forsvarlig». Det vil 

også bli argumentert i høringsuttalelsen for at skolen gjennom 2016 har vært gjennom store 

innsparinger som har hatt konsekvenser for undervisningen, skolemiljø og nasjonale prøver. 

Rektor har også overfor FAU uttrykt bekymring for forslagene i rapporten. FAU ga sine 

innspill til høringsuttalelsen. Høringsuttalelsen blir sendt 8. mars.  

     

 Saker til skolens ledelse:  

o Rutiner aktivitetsdag. Det har fra enkelte foreldre vært uttrykt bekymring etter 

skøytedagen og FAU har bedt rektor om en redegjørelse for rutiner på slike dager.   

o Skidag. Det bør ved skidager være flere alternativer for de på 1., 2. og 3. trinn enn å 

gå til Ullevålseter eller leke på jordet. Ved skidager skal det også sikres at alle har ski 

tilgjengelig. Alternativet er at skolen ser på muligheten for å heller arrangere mer 

inkluderende vinteraktivitetsdag, fremfor å kalle det skidag. Også her ber FAU skolen 

redegjøre for en enkelt hendelse da en elev kom bort fra sin klasse. 

 

 Saker fra rektor:  

Tåsen skole ønsker etter fjoråret, da alle trinnene gikk i 17. mai tog i byen og vil også gjøre 

det i år. FAU ønsker at representer fra små trinnene tar dette på høring til sine klasser og 

rapporterer tilbake til FAUs styre på dette. Tradisjonelt har 1 og 2 trinn hatt 17. mai tog til 

eldresenteret på Tåsen.  

 Skolereglene sendes ut på lenke. Høringsfrist 1. april.  

Sak 3 Arbeid i komiteene 

Sak 4 Oppsummering fra komiteene 

 Sosialkomiteen: Følger opp saken med elever ved Tåsen senteret.  Sender ut et skriv til 

skolen og oppdaterer dette med nye bekymringer vedrørende dette. 



 AKS: Har hatt møte. Gruppa tar kontakt med rektor for å delta og komme med sine innspill i 

prosessen med at ny AKS leder skal ansette. Målet er å få til bedre integrering mellom skole 

og AKS, samt å komme med innspille på det framtidige tilbudet ved AKS Tåsen. 

 FAG: Fag har hatt dialog med rektor om foreldreinvolvering i undervisningen. Han har 

informert lærerne og det har blitt godt mottatt. Rektor vurderer for eksempel å bruke dette 

på konkrete dager da det er kurs for lærere og at foreldrene da går inn i istedenfor. 

  Urix: Det har oppstått usikkerhet om det faktisk er slik at alle barn ved Tåsen skole får plass 

ved Nordberg ungdomsskole. Urix vil sjekke dette opp nærmere. FAU har helt siden vedtaket 

i høst vært av den oppfatning om at alle elever vil få plass ved Nordberg. 

 Fysisk: Har fulgt opp saken om strøing av gangstien opp til T-banestasjonen på Tåsen. 

Arbeidet med at bymiljøetaten skal se på trafikksituasjonen ved Tåsen følges opp.  

Trafikkagenten.no: Fysisk har også sett på appen som er laget for å sikre trygg skolevei 

(Trafikkaegenten.no). Dette opplegget vil måtte være styrt av skolen og organisert av 

lærerne. Appen er brukervennlig og morsom. Elevene skal ta bilder av trafikkmessige farlige 

situasjoner på skoleveien og sende inn til Trafikkagentene. Elevenes bidrag, som agenter, skal 

rette opp feil og mangler når det gjelder skoleveien. 

Sykling på skoleveien: Det sendes ut skriv sammen med referatet fra FAU. I samråd med 

trygg trafikk sine anbefalinger oppfordrer FAU til at dette starter i 5. trinn. Det er i dag slik at 

skolen ikke setter regler for dette.  

Utbygging av Tåsensenteret: Utbygger har fått avslag på sin første søknad. Utbygger har nå 

kommet opp med nytt forslag til Plan og bygningsetaten til utbygging av senteret 

 

Sak 5 Eventuelt 

 Oppsummering fra driftsstyret: Driftsstyre hadde møte 14. februar. Gjennomgang av 

økonomien viste i henhold til budsjett. Det har vært innkjøp på IKT siden, samt at det har 

vært et noe høyere forbruk ved AKS enn forventet. Det vil bli ansatt ny AKS leder og skolen vil 

da se på hele organiseringen til KS. Skoleresultater også kalt Oslo-prøven ble presentert.  

Konklusjon var at i neste driftsstyremøte kommer opp med hvordan skolen forholder seg til 

dette og strategisk plan for hva som skjer på lese og skrive undervisning på bakgrunn av 

resultatene. Driftsstyret skriver også et høringssvar på Deloittes rapport om 

ressursfordelingsmodellen i Osloskolen. Det vil bli ansatt flere i faste stillinger fram mot 

sommeren. bemanning god del stillinger som nå bemannes i 100% og nye ansettelser. 

Elevrådsarbeidet har vært nedprioritert det siste skoleåret. Driftsstyret ber om at dette 

prioriteres. Elevrådet ved Tåsen skal også denne våren ha en samling for de andre 

elevrådene i nærområdet.  

Etter orienteringen hadde FAU en diskusjon om hva man bør få av informasjon i driftsstyret. FAU 

vedtok at man ønsker at representantene i driftsstyret tar opp turnover og sykemeldingssituasjonen. 

Og at det rapporteres på dette også i driftsstyret. 

 

Neste møte er mandag 3. april.  


