
FAU Tangenåsen 2018/19 

Møte 20.03.2019 

Referat 

Saker: 

1. Velkommen, tilstede, fravær 

a. Tilstede; Monica 10c, Christina 8b, Lasse 9b, Tone 9c, Elisabeth 10a, Trine 10 b, 

Marianne 9a, Roar 8c, rektor Hanne 

b. Fravær; øvrige  

  

2. Godkjennelse, evt innspill til dagens agenda 

- Godkjent med tillegg av to punkter under punkt 11 Evt.  

 

3. Godkjennelse av referat fra forrige møte 

- Godkjent 

 

4. Informasjon fra rektor 

- God dialog med rådmann og kommunalsjef skole om skoleareal på Tangenåsen. Dette 

løser seg! Også god dialog om brevet som gikk ut til elever i 7. som opprinnelig tilhører 

annen skolekrets 

- Skolebruksplanen - viktig at foreldre engasjerer seg for femtidens smole på Nesodden 

- «Utsett», rus-tematikk, bruk av sosiale medier – skole vil initiere et møte slik det var for 

8. trinn i fjor. 

- Nasjonal foreldreundersøkelse – kommer melding via Transponder om at denne kommer 

i kommende uke 

 

5. Informasjon fra hver klassekontakt 

a. Hva skjer i din klasse; en god nyhet/hendelse/ide andre kan glede seg over og evt 

utfordringer vi kan samarbeide om å finne ideer til løsninger på 

- Innspill fra en klasse knyttet til ønske om å få diskutert bruken av «foreldrekontrakt», og 

for øvrig legge tilrette for god dialog mellom foreldrene i klassen, og med foreldre fra 

andre klasser 

 

6. Informasjon fra møte i Kommunalt foreldreutvalg (KFU) 

a. Referat fra møte 12.3.19 ble kort gjennomgått og tatt til etterretning 

 

7. Informasjon om hva FAU har gjort ifm arealsituasjonen ved skolen og nylig sendt brev til en 

del 7. klassinger om at de ikke får plass ved Tangenåsen fr 8. trinn 

- Viser til informasjon fra rektor i sak 4. 

 

8. Forberedelse til Symposium for Nesoddskolene 11.04 

a. Gjennomgang av mottatt svar fra Foreldrespørreundersøkelsen 

i. Bruker topp tre punkter med tekst og Roar lager en kort power-point. 

b. Avklare FAUs deltakelse 11.4. Enten at en stiller fra FAU eller at våre innlegg blir gjort 

av rektor eller elevrådet 

i. Ingen av de tilstedeværende fra FAU har mulighet til å stille 11.4. FAU spør 

elevrådsleder om å presentere FAUs svar. 



 

9. Informasjon om Samarbeidsmøtet med alle Nesoddskolene og felles foreldremøte 24.4.19 

a. Monica Eide er FAU representant i dette. Det kommer invitasjon i kommende uke. 

Kreativt og driftig gruppesamarbeid. 

 

10. Hva kan FAU bidra med til skolen 

a. Kan vi bidra med gaver til  

i. midler til nye ovner/komfyrer til skolekjøkkenet via Kiwanis? 

ii. Stoffkrakker fra ungdomsarenaen som nå står på Skoklefall, kan de flyttes til 

skolen? Det er behov for sitteplasser i friminuttene 

1. FAU vil vurdere muligheten for å gi etter at vi har oversikten av 

inntekt fra Tangenfestivalen. 

2. FAU etterlyser hvor krakker og paller som tidligere var på skolen har 

blitt av. Er de på Ungdomsklubben og kan de flyttes tilbake hit? 

 

11. Evt.  

a. Flytting av neste FAU-møte 24.4.? 

i. FAU besluttet at neste møte, 24.4. avlyses, fordi det sammenfaller i tid med 

felles stort foreldremøte. Neste møte blir 22.5. kl 19.00. 

b. FAU-referatene må bli gjort tilgjengelig for alle foreldre. Roar henvender seg til 

Marta med spørsmål om hun kan gjøre referatene tilgjengelig på skolens nettside, og 

FAU oppfordrer hver klassekontakt om å videreformidle referatet. 

 

 

 


