
 

 

 

 

 

 
 

Møtereferat Årsmøte 2017 

Dato: 1.11.2017 

Tilstede:     Klassekontakter fra klassene på Sten-Tærud 

Fraværende: 1a, 4b, 5b, 6a, 6b, 7a (Helle i FAU- styret stilte som representant for de som ikke møtte) 

Referent: Helle Christensen 

 

SAK BESKRIVELSE ANSVARLIG  
 

1 

Konstituering av årsmøtet (tilstede … av …. Stemmeberettiget) 

• Trine Lunemann åpnet årsmøtet og ønsket alle velkommen 

• Trine Lunemann ble foreslått til møteleder – godkjent. 

• Helle Christensen ble foreslått til referent – godkjent. 

• Geir Sandbu og Marianne Holen ble foreslått  til signering av protokoll – godkjent 

• Saksliste - godkjent 

 

 

2 Orientering av skolens ledelse v/ Rektor Eva 

• Trivsel på skolen: Skolen har plikt til å undersøke alle hendelser foreldre/barn 

melder fra om. Dette ifølge paragraf 9A i skolemiljøloven. Viktig å forstå at ikke 

alt er mobbing og konflikter, noen ting løses direkte på skolen når situasjonen 

oppstår, Skolen ser på henvendelser fra foreldre med stort alvor og det lages en 

handlingsplan ved alvorlige konflikter/saker. Gjerne når saken har pågått over tid 

som for eksempel mobbing. Skolen jobber tett med bla PP-Tjenesten. 

• Takket være bla FAU-styret har skolen fått bevilget penger (7,5 millioner) til 

strakstiltak pga. slitasje og mangler. Beløpet ble gitt til både Sten Tærud og 

Åsenhagen skole. Sten Tærud har brukt sin del av pengene på oppussing av 

inngangspartiet: nytt belegg på gulv, malt veggene og fått opp FAU- Logo. Denne 

veggen skal bli en rettighetsvegg (mer om Rettighetsskolen senere i referatet). 

Videre har Barneskolen fått pusset opp toalettene, en løs skillevegg er ordnet i 

Samlingssalen og alle klassene har fått 16 strømuttak og flere kurser/strøm. 

• Elevrådet har opprettet en miljøbase nede i kjelleren (gamle SFO) og de har gjort 

en bra jobb med oppussing og renovering.  

• Elevrådet jobber sammen med skolen om bildedokumentasjon av skolens 

ute/innemiljø som de vil sende kommunestyret i forbindelse med med behandling 

av budsjetter og ny skolebruksplan. 

• Skolebruksplanene hvor kommunen ønsker å utrede kapasiteten til skolene og evt 

endringer av klassetrinn på enkelte skoler ligger det planer om å gjøre noe med 

Sten Tærud skole om ca 3 år. Skolen og Elevrådet jobber aktivt for å sende sak til 

kommunestyret ang behov og ønsker. 

• Tidligere prioriterte skolen digitale tavler til alle klasserom. Dette er nå 

gjennomført og nå vil skolen jobbe for å skaffe pc og nettbrett til elevene. 

Ønskelig med større PC-tetthet men elevene på ST presterer bra til tross for at de 

ikke har tilgang til så mange PCer. Skedsmokommune er en realfagskommune og 

satser tungt på realfag. Skolen bruker ressurser og kursing i realfag for lærerne. De 

satser på teknologi og også takket være dyktige og kunnskapsrike lærer så går det 

bra. Skolen følger IKT opplæringsplanen men har ikke like mye tilgang på teknisk 

utstyr som andre skoler.  

• Sten Tærud er plukket ut som pilot til å være en Rettighetsskole. Det bygger på 

FNs barnekonvensjon om barns rettigheter og er et samarbeid med UNICEF. 

Fokus på hva rettigheter er. For eksempel at en rettighet også kan være hva man 

plikter å gjøre og samhandling mellom mennesker. Skolen ønsker å engasjere 

barna, gi dem kunnskap og forståelse hva rettighet er. 

Barna skal f.eks gå en Trygghetsrunde (vernerunde) sammen med lærerne og gi 

voksne deres syn på hva HMS er. 

 

 

 

 

 

 

3 Endringer av vedtekter 

Godkjent 

 

Sten-Tærud 
FaU 

 



4 Årsmelding for 2016/2017  

Ble lest av Trine Lunemann – deretter godkjent. 

Årsberetningen er lagt ved dette referatet.  

 

 

 

 

 

5 

Regnskap for skoleåret 2016/2017 ble delt ut og gjennomgått av Marit Nordby _ 

deretter godkjent 

 

6 Valg av styremedlemmer:  

De samme fortsetter som før, men Helle ett år og Geir ett år. Styret gis fullmakt til å 

supplere styret i løpet av året. 

Dersom foreldre ønsker å delta i styret i FSAU, ta kontakt med Trine Lunemann på 

99220800. 

 

 

7 

Orientering fra FAU-styret: 

• Det ble en kort orientering ang Natteravnene. Alle som har lyst og mulighet 

oppfordres til å stille. 

• Ny hjemmeside fra 1. november www.faustentarud.no  

 

Forslag fra salen: 

• Legge en link til FAUs hjemmeside i skolens elevportal og i barnas 

ukeplaner. 

 

 

 

 

8 Fordeling klassevis 17.mai og dugnader 

Siden både 6a og 6b mangler og er klasene som skal stå for dugnadsgruppens arbeid, settes 

Line Rundmo opp som kontakt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.faustentarud.no/

