
Teie Skole - FAU 
 
FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg - skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til et godt hjem-skole-samarbeid. FAU skal 
være et bindeledd mellom foreldrene og skolen. Har du en sak eller idé til oss? – kontakt din FAU representant 

 

REFERAT - FAU-møte Oktober 

Dato: 10. okt. 2018 Start / slutt: 19.30 – 21.00 

Sted: Teie Skole, personalrommet 

Møteleder: Tarald Høy, FAU leder Protokoll: TH 

Deltagere: Se listen under. Klasse/navn (evt stedfortreder / klassekontakt) 

 

 

Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

1 Skolen informerer, v/rektor Jan Kristian Johansen. 

• Ny undervisningsinspektør tilsatt. Anne Karine Ødegård starter 1.1 og jobber for 
tiden i Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) i Færder kommune. Hun tidligere 
bl.a. jobbet som inspektør på Teigar ungdomsskole i 5 år. 

• Trivselsleder ordningen er i gang og fungerer godt. TL ordningen støttes av FAU. 

• Kartleggingsverktøyet Spekter er under oppstart. Spekter er et ikke-anonymt verktøy 
for lærere, som brukes til å avdekke mobbing og kartlegge læringsmiljøet i en 
skoleklasse. Spekter kan brukes jevnlig på skolen for å følge med på utviklingen av 
læringsmiljøet. Kartleggingsverktøyet kan også brukes for å avdekke forhold knyttet 
til læringsmiljøet ved mistanke eller varsling om f.eks. mobbing. Se FAU referat 7. 
juni 2018, der Spekter-ordningen er beskrevet. 

• Brannalarmen utløst denne uken grunnet skolekjøkken. Hendelsen var ikke kritisk, 
men brannvesenet kom og elever og skole fikk skryt av brannvesenet. 

• Rektor berømmet FAU for initiativet til trafikktiltak rundt skolen. 

• Nytt undervisningsrom er ferdigstilt i 1. etasje. 

• Diskusjon om «Gratisprinsippet» fra sist møte: Rektor har fulgt opp å kunne 
informere at politikerne i Færder har nå uttalt at skolen skal være gratis og 
reklamefri, med åpning for informasjon fra ideelle organisasjoner og korps. Det skal 
ikke reklameres for betalte aktiviteter. 

• Innspill fra 2.trinn; andre skoler har praktisert at man kan søke FAU om økonomisk 
støtte til kjøp av frukt/melk. 

 

Rektor 

Klasse Tilstede Navn (FAU rep.) e-post 

1A v Margreth Jakobsdottir margretjakobs@gmail.com  

1B v Steffen Hope steffenh@online.no  

1C v Ann Helena Hiis Frøland ann.helena@gmail.com  

2A forfall Tone Bendixen post@yogarom.no  

2B v Cecilie Grenager cecgrenager@hotmail.com  

2C v Katrine Lofstad kinestad@hotmail.com  

3A v Helena Enoksen stiligt@yahoo.se  

3B v Marius Øygard mariusoygard@gmail.com  

3C v Rune Larsen larsenrune48@gmail.com  

4A v Marit S. Holst maritsolholst@gmail.com  

4B forfall Linn Veronica Rønning linn@hvatum.no  

4C v Randi Munkeby randimunkeby@hotmail.com  

5A v Anette Foss Aasmundrud anetteflette@gmail.com  

5B v May Britt Abrahamsen Nome mb.nome@gmail.com  

5C v Magnhild Klingenberg-Liholt magnhild.klingenberg@siv.no  

6A v Tarald Høy tarald.hoy@online.no  

6B v Frank Lindsøe frank@lindsoe.no  

6C v Fredrik Ødegaard Fredrik.odegaard@gmail.com  

7A v Ole Jacob Thomassen ole.j.thomassen@usn.no 

7B v Eirik Dufseth eirikduf@gmail.com  

7C v Birgitte Røstum Semland b-roestum@online.no  
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Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

2 Status økonomi – v/kasserer Frank Lindsøe (6B) 

• Beholdning er kr 74.974,- 

• Refleksvester til 1. og 4. trinn kjøp og faktura mottatt.  

Frank 6B 

3 Status økonomisk støtte gruppen: v/Cecilie Grenager (2B) 

• Grillhyttekomité: Prosjektet er kommet videre. Tekniske tekninger er utarbeidet.. 
Komiteen/kommunen gjennomgår nå sikkerhetsrutiner rundt et slikt bygg. 

• Tribune prosjekt («haugen»): Kommunen og rektor ser på krav som må stilles. 

 

Cecilie  

 

Rektor 

4 Trafikksikkerhet, v/ Tarald Høy (6A) 

• FAU (v/trafikkgruppa), rektor og to fra Kommunen har avtalt møte mandag 15. okt for 
å diskutere følgende tiltak utenfor skolen. 

o Skilt settes opp ved innkjøring til skolen. 
o Grindstuveien foran Tiriltoppen barnehage gjøres enveiskjørt mot øst og 

Grindstuveien krysset Øvreveien/Grindstuvn skiltes «Innkjøring forbudt». 
o «Drop off» sone langs Øvreveien + parkering forbud 08.00 og 17.00 

• Innspill at Teigar FAU og Barnehagen bør involveres. 

• Innspill til trafikkarbeidet i FAU fra 2.trinn; Trygg Trafikk har lansert en kampanje for 
en «hjertesone» for en tryggere skolevei. Mindre biltrafikk og tryggere stopp- og 
hentesoner er bra for alle! (se https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/) 

• Tips: Kommunen har en trafikkmiljø ansvarlig som kan kontaktes: Irmelin Skjold 

 

Rektor + 

trafikk-

gruppa 

 

 

 

 

 

Tarald 

5 Skolens Samarbeidsutvalg (SU), status v/rektor 

• Innkallelse til møte 31. oktober er sendt ut. 

 

Rektor 

6 FKFU Færder Kommune Foreldre Utvalg;  

• Intet møte avholdt, FKFU leder forbereder innkallelse. 

 

7 Sosiale miljø på skolen: 

• Fast post på møtene gjeninnført i våren 2018. Åpen agenda. 

 

8 Status årshjul FAU, v/Tarald Høy, Årshjulet gjennomgås: 

• Reflekskampanjen; 1. og 4.trinn skal få refleksvester. 

• Teiekveld. FAU 7.tr og klassekontakter er ansvarlige. Dato og lokale må bookes 

• Foredrag for foreldre – «Foreldreskolen» - tas opp på kommende FKFU  

1.trinn 

7.trinn 

9 Diskusjonssaker 
17. mai arrangement 
FAU’s 17. mai arrangement ble i år avholdt på Teie Skole som et prøveår. Arrangement 
ble i etterkant evaluert. Komitee leder, Emilie Aas orienterte om resultatet av 
evalueringen (presentasjon av resultatene er vedlagt dette referatet): 

• Link til evalueringsskjema ble sendt ut kort tid etter arrangementet på SkoleSMS, 
klassens FB sider, via barnehager og arrangementets FB side. Skolen skulle 
gjennomføre barnas besvarelse i skoletiden, noe det ble informert om slik at barna 
ikke besvarte via link hjemmefra. Dessverre ble ikke evalueringen gjennomført av 
skolen og det er derfor få elever som har besvart.  

• 352 svar kom inn: 
o Derav 19 svar fra barn 1.-4. trinn, 26 svar fra barn 5.-7. trinn 
o Foreldre stod for 75% av svarene. 
o 90% av de som svarte deltok på selve arrangementet. 
o 47,6% ønsket arrangement på Teie Skole 
o 40,2% ønsker arrangement i Rosahaug Parken 

• Diskusjon i FAU om man skal en ytterligere bredere høring til alle (foreldre og barn i 
alle trinn). Diskusjon rundt dette, og en håndsopprekking i FAU viste at 13 av 21 
ønsket en høring hos barna selv. FAU mener det er viktig å høre på barna. 

• FAU landet på en høring blant barna via skolen. Forslag om at elevene besvarer 
spørsmålet om de vil ha 17. mai i Rosahaug Parken eller Teie Skole klassevis 
via f.eks. lapper i en postkasse for å forsikre at det blir anonymt og ikke gruppepress 
som ved håndsopprekking. 

• Basert på evalueringen som allerede er gjort og barnas høring skal FAU på møtet i 
november avgjøre hvor arrangementet blir i fremtiden.  
 

 

FAU 
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Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

10 Beslutningssaker - VALG: 

• FAU nest leder – ingen valgt. 

• SU (Samarbeidsutvalget). 

o Magnhild Klingenberg-Liholt/5C og Birgitte R. Semland/7C ble valgt. 

• FKFU (Færder Kommune Foreldreutvalg) – 1 skal velges. 

o FAU leder Tarald Høy/6A ble valgt som repr til FKFU. 

• Trafikkgruppe (2-3 personer). 

o Tone Bendixen/2A (forfall, men varslet interesse), Eirik Dufseth/7B, Rune 

Larsen/3C, i tilleg FAU leder. 

• Økonomisk støtte gruppen: 

o Fredrik Ødegaard/6C, Helena Enoksen/3A, Cecilie Grenager/2A  

 

11 Eventuelt: 

• - 

 

 

Referat TH, sist endret: 15.10.2018 (TH) 

Utsatte saker: 

- … 

Møteplan FAU:  

o 8. november  

o 6 desember  
 
 
Tarald Høy, FAU leder Teie Skole 


