
Møtereferat fra FAU Tåsen 9.januar 2017. 

Agenda  

1. Orientering fra rektor 

2. Arbeid i komiteene med oppsummering (kl 18.00-19.15)  

3. Godkjenning av innkalling og referat fra 5. desember 

4. Arbeidet i styret 

5. Evaluering 17. mai arrangementet 

6. Eventuelt 

Sak 1. Orientering fra rektor 

Orientering fra rektor om skolens økonomiske situasjon: Rektor har orientert FAU-lederen om 

at de økonomiske rammene for 2017-budsjettet ser bedre ut enn fryktet, og at den 

"hestekuren" som Tåsen skole har gjennomgått i 2016 gjør at skolen går inn i 2017 uten noen 

økonomisk vedheng.  

Forespørsel fra rektor om foreldrebetaling på vinteraktivitetsdagen. 

Rektor har spurt FAU om vårt syn på eventuell foreldrebetaling på skolens planlagte 

vinteraktivitetsdag. FAU hadde en diskusjon om dette. Konklusjonen, som var enstemmig, er 

at med ski- og skøytemuligheter i umiddelbar nærhet er det ikke nødvendig at skolen skal ha 

aktiviteter som ikke er gratis. Konklusjonen er formidlet til rektor.  

 

Sak 2. Arbeid i komiteene med oppsummering 

 

FAU ønsker å presisere viktigheten av å gjennomføre vennskapsgrupper, også i de øvre 

klassetrinnene. For klassemiljøet er det generelt positivt å arrangere treff på tvers av vante 

vennskapsforbindelser. Det vil også alltid være noen elever som ikke er helt inkludert i det 

sosiale miljøet, og som blir invitert til treff med de andre sjeldnere enn de skulle ønske seg. 

Det er også positivt med et møtepunkt for foreldrene, selv om det ikke er hovedintensjonen 

med gruppene.  

Til lærerne ønsker vi å gi oppfordringen om å legge til rette for vennskapsgrupper, med 

konkrete planer for gjennomføring, én gang i året pr barn. Å legge opp til mer enn det kan bli 

for ambisiøst for noen og føre til at det ikke blir gjennomført. 

Til foreldrene ønsker vi å oppfordre til å prioritere å gjennomføre de planene som læreren 

deler ut ved starten av året. Dersom noen skulle glemme «sin» måned, bør den neste på lista 

likevel invitere som planlagt. Ikke legg lista for høyt med tanke på aktivisering av barna eller 

hjemmebakst til foreldrene. Å la barna finne på sine egne leker, og servere en enkel kopp 

kaffe til foreldrene er mer enn nok. Og hvis det av ulike grunner skulle være ønskelig å 

droppe foreldrekaffen, så må det også være lov, innimellom. 

 

Sak 3. Godkjenning av referat og dagsorden 
Ok 
 

Sak 4. Arbeidet i styret 

TTE 



 

Sak 5. Evaluering av 17. mai arrangementet 

Diskusjon om organisering av 17.mai. FAU mener at erfaringene fra 2016 må føre til 

endringer i 17. mai-arrangementet ved skolen. Det bør legges opp til flere utsalgssteder for 

kafeteriaen. Et enstemmig FAU mente videre at lekene ved arrangementet må være gratis. Et 

slikt arrangement skal være et inkluderende arrangement for alle skolens elever, og FAU vil ta 

kontakt med årets 17.mai-komité om saken. Det ble foreslått flere utsalgssteder for cafeen, 

høyere pris på kaffe og loddsalg som alternative inntektskilder.   

 

Sak 6 Eventuelt Det var kommet inn spørsmål om hvem som kan få tilgang til å legge 

informasjon om fritidsaktiviteter på skolens nettsider? Ronny er redaktør av skolens nettsider 

og henvendelser rettes til ham.  

Julegudstjeneste/alternativ opplegg. Det er kommet innspill om at foreldre ønsker bedre 

informasjon i forkant om hva et alternativt opplegg ved skolen inneholder. Det er også 

kommet innspill om at skrivet som går fra skolen i denne forbindelse bør framstå som enda 

mer nøytralt. FAU tar dette opp med skolen. 

FAU har fått henvendelse fra en gruppe foreldre som ønsker å starte et skolekor. Dette synes 

FAU er veldig positivt og henviser initiativtakerne til å avtale nærmere med skolen og Aks. 


