
Møte FAU Tåsen 5.3.18 Malersalen 

Tilstede 18 stk. 

1. Godkjenning av innkalling og referat – OK 

 

2. Orientering fra Styret 

*Vedrørende parkeringssituasjonen har det ikke skjedd noe nytt. Skolen har ikke hørt noe fra 

Undervisningsbygg. Skolen har ikke sett på dette med tidspunkter for parkering mellom 

klokken 15-17, da den avventer svar fra Undervisningsbygg. Styret i FAU tar opp saken med 

skolen igjen, da representanter i FAU fortsatt får spørsmål om dette. FAU har tidligere 

henstilt foreldre til å følge trafikkreglene, samt at foreldre også bør vurdere å organisere 

følgegrupper hjem fra skolen for å minske trafikkbelastningen ved skolen. 

 

*Budsjettet for Tåsen skole for 2018 er vedtatt. Budsjettet er slik det foreligger et godt 

budsjett. Det har vært gjort et godt arbeid av skolens ledelse både overfor komiteen i 

bystyret og innlegg i pressen. I tillegg har vedtaket i Stortinget om at det skal være en lærer 

norm gjort at Tåsen skolen får tilført flere ressurser. Grunnen til det er at skolen i 

utgangspunktet har få lærere i forhold til antallet elever. Budsjettet for 2018 blir dermed helt 

på linje med 2017, som var et ok budsjettår. Prosessen med å ansette lærer og vikarer er i 

gang. I tillegg vi skolen bruke flere ressurser på IKT 600.000 på å kjøpe 90 PC og 60 Ipader.  

 

*Strategisk plan var opp i driftsstyret. Den er nå vedtatt under forutsetning at rektor følger 

opp alle innspillene fra driftsstyret. Prosessen har ikke vært god, og FAU ønsker å få denne 

planen tidligere for å kunne behandle den på en god møte neste gang. 

 

*AKS-saken og vedtaket om ½ tidsplasser er utsatt nok en gang etter en omfattende 

diskusjon i driftsstyret. Diskusjonen om mulighetene for halvdagsplass har vært oppe igjen. 

Lederen av AKS vil bli innkalt til neste driftsstyremøte.  

 

*Skolemiljøutvalget ved Tåsen. Dette er lovpålagt å ha dette hvor elever og foreldrene skal 

være i flertall samt representanter fra kommunen. Dette møtet skal være i forkant av neste 

driftsstyremøte  tirsdag 20.mars. kl 17.00.  

 

Fordeling av saker: 

*Skolebehovsplan for 2019-2028. Denne gis til SUSNA. 

*Julemarkedssaken deles inn til Fag/AKS.  

*TSV – orienterer om vedtak for fordeling av midler. Ett til skolen på 5089 kroner til  

transport på vinteraktivitetsdagen. Sak nummer to er en bevilgning til Tåsen skolekorps om 

innkjøp av to telt til bruk på loppemarkedet og 17.mai arrangementet. 

  

  

 

 

 

 



 

3. Arbeid i gruppene 

 

Oppsummering av arbeidet. 

 

Skolemiljø: Bedre sosial miljø på tvers. Trinn fest på 4 trinn. Egnede lokaler osv.  Forsøke å få 

trinnkvelder for at barna blir kjent på tvers. Dette skal det jobbes videre med.  

 

Fag/Aks: Foreldre styrte juleverksted. Arbeidsmengden er stor for foreldrene. Innkjøp plan 

for aktivitetene, ikke oversikt over skolens materialer. Ikke alle er like engasjert, og det er 

stor forskjell på kvaliteten på juleverkstedet. Egnede aktiviteter i forhold til alder. Ønsker at 

skolen og lærerne tar ansvaret for juleverkstedet med støtte fra foreldrene. Grunnen til at 

foreldrene skal gjøre dette er for å skape et foreldreengasjement. Vi trenger disse for å 

gjennomføre. Skolen bruker like mye tid på å få med lærerne. Få en struktur på dette som er 

bedre. 

 

URIX: Møte med  Nordberg skole i nest  uke. Møter rektor ved skolen, samt representanter 

for FAU ved Kringsjå og Korsvoll skole. 

 

KOM: Dette var første møte til den nye komiteen. Ønsker at mandatet for komiteen også skal 

handle om kommunikasjon fra skolen og ledelsen, og ikke bare fra FAU. Gruppa skal bruke 

foreldreundersøkelsen som utgangspunkt for dette arbeidet. Komiteen vil se på både 

facebook, sms fra skolen og hvordan disse brukes. 

 

4. Eventuelt 

Ingen saker 


