
Møtereferat Tåsen FAU 18.09.2017 

Sted og tid: Malersalen, kl. 18-20 

Tilstede: 24 representanter, tre meldt forfall 

  

Dagsorden: 

Sak 1: Innkalling og godkjenning av dagsorden 

Innkalling og dagsorden godkjent 

Sak 2: Orientering fra rektor 

Rektor ønsket alle representanter i FAU velkommen til et nytt skoleår og redegjorde for 

viktigheten av FAU og samarbeidet skolens ledelse skal ha med skolens 

foreldrerepresentanter i FAU. Det er i alt 11 nye representanter i FAU for skoleåret 2017/18. 

Skolens økonomi. Det er et budsjett som går i balanse. Dette er meget positivt etter en 

periode med kut.  Har fått kvalifisert bemanning til de stillingene man trenger. Ny AKS leder 

er også på plass. 

Rektor redegjorde for «Trygt og godt skolemiljø». Dette er en orientering alle foreldre ved 

skolen skal få i sine foreldremøter denne høsten. Nye bestemmelsen i Opplæringsloven 

kapittel 9a, elevens skolemiljø. Nulltoleranse mot krenkelser, skjerpet aktivitetsplikt, skolen 

skal lage en aktivitetsplan, ny klageordning, informasjonsplikt til foresatte til foresatte og 

elever. Utvidelse også hvor bestemmelsen gjelder bl.a skolevei, aks eller andre aktiviteter i 

skolens regi. Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og 

læring. 

 

Sak 3: Valg av styret til Tåsen FAU 

Einar Røhnebæk fortsetter som leder, Henrik Nielsen fortsetter som sekretær men nestleder 

Trude Rime ønsker ikke gjenvalg.  

Vedtak: Einar Røhnebæk velges til leder. Henrik Nielsen velges til sekretær. Styret jobber for 

å finne ny nestleder. Personen som velges bør også fortsette i FAU neste år for å 

opprettholde kontinuiteten.     

 

Sak 4: Arbeidet i FAU 

Orientering om FAUs arbeid, arbeidsstryktur, møteplan for året og utsending av referater via 

skoleplattformen til Tåsen skole. Vedleggene som ble sendt ut med innkallingen oppfordres 

alle til å lese. Liste over representanter ble sendt rundt og folk meldte seg til de forskjellige 



gruppene. Noen meldte seg til flere grupper. Styre gir i oppgave å fordele representantene i 

gruppene.  

Møteplan for skoleåret 2017/18 blir som følger: 

 Mandag 9. oktober  

 Mandag 6. november  

 Mandag 8. januar  

 Mandag 5. februar  

 Mandag 5. mars  

 Mandag 9. april  

 Mandag 7.mai  

 

Sak 5: Valg av representanter til forskjellige organer 

 Samarbeidsutvalget for skoler i Nordre Aker (SUSNA) en representant velges for ett år  

o Stine Midtlund (948 03 515) 7d. 

 Driftsstyret ved Tåsen skole. To representanter og to vara. Velges for to år. Vervet følger 

kalenderåret start 1 januar 2018 

o Representant Anders Falkfjell (950 86 938) 2b 

o Representant Trude Rime (905 55 799) 5d  

o Vara Ingrid Raab 3d 

o Vara Ellen Cecilie Scheen (975 19 420) 5b 

 Skolemiljøutvalget ved Tåsen skole. To representanter og en vara. 

o Liv Parnemo 3c,  

o Ann Linda Fürstenberg (901 17 141) 4b 

o Vara Karen Marie Berg, (926 60 193) 1b 

 Tåsen skoles venner. En representant  

o Eirik Formo, (938 27 473) 1c 1 rep. – Formo tar denne. 

 Kommunale foreldreutvalg (KFU) en representant   – Ikke valgt 

 

Sak 6: Facebookgruppe for Tåsen. 

Siden skal være for foreldre med barn på Tåsen skole. Karianne F. Jensen representant for 7b 

oppretter side.    

 

 

 


