
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 

Dato: 6. des 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) 

 

Klasse Tilstede Navn (FAU rep.) e-post 

1A frafall Margreth Jakobsdottir margretjakobs@gmail.com  

1B v Steffen Hope steffenh@online.no  

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

2A frafall Tone Bendixen post@yogarom.no 

2B v Cecilie Grenager cecgrenager@hotmail.com  

2C v Katrine Lofstad kinestad@hotmail.com 

3A frafall 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  Linn Veronica Rønning linn@hvatum.no 

4C v Randi Munkeby  randimunkeby@hotmail.com  

5A v  Anette Foss Aasmundrud anetteflette@gmail.com 

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

5C v Magnhild Klingenberg-Liholt magnhildk@hotmail.com  

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 frafall Eirik Dufseth eirikduf@gmail.com 

7C v Birgitte Røstum Semland b-roestum@online.no 

 

Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

1 Skolen informerer, v/ Rektor Jan Kristian Johansen. 

• Mye aktiviteter på skolen kveldstid pga jul. Rektor oppfordrer FAU og andre til å 
komme med forslag til utstyr som det eventuelt er behov for ifm lån av skolen. 

• Nasjonale prøver: Teie Skole har lavt fritak. Vi scorer over snitt i lesing og tar 
merke i regning, det er blitt færre elever på lavt nivå. Teie Skole jobber godt. 

• Språk-, lese-, og skriveplan ligger på nettet, se skoleportalen på www.udir.no 

• Utviklingssamtalene er nå blitt mer elev-drevet 

• Teie Skole er invitert til julegudstjeneste, deltagelse ved påmelding, alternativ for 
de som ikke melder seg på. 

• Toalett forhold; skolen jobber med saken. 

• Tilsyn på skolen: Rektor har mottatt innspill fra foreldre og FAU. 
 

• Rektor får skryt av FAU for tilstedeværelse i skolegården 

• Spørsmål om Helsesøster; Rektor viser til skolens nettsider om Helsetjenesten på 
skolen. Alle henvendelser tas imot og tjenesten har taushetsplikt. 

•  
 

 

 

 

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

• Beholdning er stort sett uforandret, ca kr 85.000,- 
 

Frank 
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Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

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

• Grillhyttekomité møte i uke 2/19. Anbud forberedes, endelig plassering avklares 

• Skal vi søke nye midler til andre prosjekt er det en frist 15. januar. 

 

Cecilie 

Fredrik 

4 Trafikksikkerhet, v/ Tarald Høy (6A) 

• Det nye kjøremønsteret er tråd i kraft – skolen evaluerer. 

• FAU minner om «Hjertesonen»; Det rapporteres om en del tilfeller med 
parkering/rygging i øvre adkomst til skolen – Bruk dropsone og parkeringsplass. 

Trafikk 

gruppa 

5 Skolens Samarbeidsutvalg (SU), v/ Birgitte, 7C og Magnhild, 5C 

• Elevrådet fikk god tid på agendaen, holdt en bra presentasjon.  

• Elevrådet tok opp spørsmål om gratisprinsippet på Teie-kveldene: penger til kiosk 
er OK, men inngangspenger ble satt spørsmål til– egen diskusjonssak i FAU. 

• SU diskuterte skolegården, 7.trinn, ulike friminutt-tider ble diskutert 

• Se eget møtereferat fra SU møter på skolen nettsider. 
 

 

Magnhild 

Birgitte 

6 Færder Kommune Foreldre Utvalg (FKFU) 

• FKFU et felles samarbeidsforum og høringsinstans for skolene i Færder. 

• Det henvises til eget FKFU møte referat på skolens nettsider 

 
Utdrag fra FKFU-møtereferat 21.11.2018: 

• Elevsentrert utviklingssamtaler testes nå i kommunen.  

• Kommunen ellers opptatt av Livsmestring, fysisk helse. 
 
Innspill fra FAU rep til FKFU: 

• FKFU er et bra fellesorgan inn mot kommunen. 

• Psykisk helse: Usikkerhet blant barna, prestasjonssamfunnet m.m. 

• Trekantsamarbeidet må revitaliseres: Skolen kan ikke stoppe mobbing alene.  

• Voksen tilstedeværelse 

• Jobbe for fellesprinsipper på Færder skolene. 

• Mat i skolen 

• Mobilfri skole 

 

Tarald 

7 Sosialt miljø på skolen – fast åpen post 

• Se pkt 9; Mobbing på skolen. 
 

 

8 Årshjul FAU, v/FAU leder: 

• Reflekskampanjen: Vinner av reflekskampanjen er klasse 2C. premie blir delt ut 
(popkorn, saft og film) 
Kampanjen bør evalueres, bl.a. innspill den bør vare hele mørketiden 
 

 

 

9 Diskusjonssaker: 

• Tilsyn på skolen – innspill fra FAU er sendt, se pkt 1.  

• Mobbing på skolen: FAU fått innspill at det foregår mobbing i enkelte klasser. 
Området ved fotballbanen ble trukket frem.  
Kan FAU gjøre mer? Konkrete saker håndteres av skolen. 
FAU minner alle foreldre om å snakke med barna sine. 
Skolen gjør sitt, men FAU ber rektor gjerne informere om hvordan skolen håndterer 
mobbing – spesielt om det finnes en statistikk på «artikkel 9», og en aktivitetsplan. 
Ny sosiallærer er ansatt, dette er en anledning til å få info/be om møte med FAU 

 

• Høringsrunde: Forarbeid til politisk sak om permisjon fra opplæringen 

(Høringsbrev 18/41433). FAU rep har fått sakspapirer på epost til dette møte. Det 

ble lite tid til diskusjon på møtet. Høringsfrist er 15. januar. Diskusjon utsatt til neste 

møte.  

 

 

 

Tarald 

Rektor 

 

Alle,  

følges opp 

på epost 

før fristen 
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Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

• Felles skoleavslutninger: Innkommet forslag om å få til en felles (sommer) 

skoleavslutning som alternativ til at alle klasser har sin, med FAU som arrangør og 

skolen med på laget. Kort diskusjon i FAU, positivt forslag, men videre diskusjon 

utsatt til februar eller marsmøte. 

10 Beslutningssaker: 

• ingen 
 

 

11 Eventuelt: 

• - 
 

 

Utsatte saker / Saker til neste møte: 

- Klage på flytting av 17. mai arrangement: Det har kommet reaksjoner på FAU sin avgjørelse om 

flytting av 17. mai arrangementet fra Rosahaug parken til skolen, inkludert en formel klage. Det 

ble ikke tid til diskusjon under møtet, saken ble diskutert uformelt etter møtet. Saken utsatt til 

neste møte. 

- Valg av nestleder FAU, fortsatt ingen valgt. Interesserte bes melde seg til FAU leder. 

 

Møteplan FAU:  

o 10. januar 
o 7. februar 
o 7. mars 
o 4. april 
o 9. mai 
o 13. juni (merk ikke 6. juni) 

 

Referat TH, sist endret: 05.01.2019 (TH) 

 


