
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 

 
 
Sak: Tilsvar til klage og kritikken mot Teie Skole FAU sin avgjørelse å flytte 17. mai 
arrangementet fra Rosahaugparken til Teie Skole. 
 
 
FAU Teie Skole (barneskole) bestemte den 8. november 2018 å flytte sitt 17. mai arrangement 
fra Rosahaug parken til Teie Skole. Det er Foreldrerådets Arbeidsutvalg – FAU – som hvert år 
arrangerer 17.mai feiringen og den har i mange år vært holdt i Rosahaug Parken på Teie.  
  
I etterkant av FAU sin avgjørelse om å flytte 17. mai til Teie skole har motstanderne av flyttingen av 
17. mai i sterke ordelag kritisert prosessen FAU har hatt rundt avgjørelsen om å flytte arrangementet 
fra Rosahaug parken til Teie Skole. Blant annet har det vært opphetede diskusjoner i diverse nettfora 
blant foreldrene hvor motstanderne av flytting har stilt spørsmålstegn ved de demokratisk valgte FAU 
medlemmenes egnethet til å fatte en avgjørelse. 
 
Vi i FAU ønsker at alle foreldre skal engasjere seg. Vi synes derfor det er synd at ikke flere har valgt å 
bruke dette engasjementet underveis i prosessen som har pågått helt siden 18. mai i fjor, altså etter 
prøve-arrangementet ved Teie Skole. 
 
Kritikken til flyttingen kommer fra en håndfull foreldre og kan kort oppsummeres til å dreie seg om tre 
punkter der motstanderne av flytting er kritisk til; 

- hvorfor FAU representantene har stemt slik de har gjort. 
- om FAU har lagt opp til en åpen debatt. 
- om FAU har hatt en demokratisk prosess der barna har blitt hørt.  

 
Undertegnede har vært FAU leder siden høsten 2017 og dermed fulgt prosessen tett, og jeg vil med 
dette redegjøre for den prosessen som har vært gjort av oss frivillige foreldre i FAU:  
 
Først og fremst er det viktig å vite at alle foreldre ved Teie Skole er medlem av Foreldrerådet, og 
Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal representere alle 
foreldre ved skolen og arbeide for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet. På Teie Skole har vi 
praktisert at alle klassene velger en representant til FAU (andre skoler har en representant per trinn). 
Klassekontakten er stedfortreder til FAU og alle disse får det meste av informasjon som sendes ut. 
FAU møtes månedlig og gjør en kontinuerlig innsats for at barna skal være trygge, trives og utvikles. 
Det gjør vi blant annet ved å arrangere turer, Teie-kvelder og ikke minst et 17. mai arrangement, som 
samlet skal bidra til å skape en så god skole som mulig for våre barn. 
 
17. mai er barn som går i tog, barn som synger og blåser i fløyter, pølser, is, bunader, korpsmusikk og 
potetløp. For å sitere andre; Nasjonaldagen handler ikke lenger om voksne menn med flosshatt, 
arrangementet handler mest om barna, endel om familie og venner og litt om sted.  
17. mai er barnas dag, og skolens rolle i 17. mai-feiringen er avgjørende. Skolen er navet for 
organiseringen av barnetoget og feiringen, og hadde ikke skolen hatt den rollen den har, hadde ikke 
feiringen hatt en slik oppslutning. De aller fleste skolene i landet har et slik arrangement for barna på 
selve skolen og vi i FAU ønsker at Teie skole skal ha en slik rolle i vårt lokalsamfunn. 
 
En flytting av arrangementet har versert i FAU i flere år og en mer formell diskusjon ble gjort i FAU 
2016/17 der en uformell intern spørring viste at 16 av 17 representanter var for en flytting. Men det var 
FAU året etter, i 2017/18, som bestemte for å gå i gang med å undersøke om det var et ønske blant 
foreldrene å flytte arrangement til Teie Skole basert på et prøveår ved skolen med påfølgende 
evaluering før man bestemmer seg for en eventuell permanent flytting til Teie skole. Det ble utført en 
bred høringsrunde høsten 2017 der saken ble lagt frem på foreldremøter hvor foreldrene blir invitert til 
å sende e-post til FAU representant med innspill til saken, og der klassens FAU enten brukte epost, 
Facebook eller meldingstjenester for å kartlegge interessen. Denne høringen ga samlet 75% 
foreldrestemmer for å prøve et 17. mai arrangement ved Teie Skole, deretter viste avstemming i FAU 
at 3 av 4 representanter var for et slikt prøveår. FAU sin 17. mai komité startet da sitt arbeid og 
arrangementet ble avholdt, og ble av mange ansett som meget vellykket. 
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For å evaluere arrangementet gjennomførte FAU en bred spørring og en link til et evalueringsskjema 
ble sendt ut kort tid etter arrangementet på SkoleSMS, klassens Facebook sider, via barnehager og 
arrangementets FB side. Resultatet av spørringen med 312 besvarelser var før sommeren som følger: 
 

- 10,9% like bra,  
- 38% for Rosahaug parken,  
- 50% for Teie Skole. 

 
Etter sommeren var 352 svar kommet inn (gjengitt i FAU referatet for september 2018) som viste at: 
 

- 75% av svarene var fra foreldre  
- 90% av de som svarte deltok på selve arrangementet,  
- 47,6% ønsket arrangement på Teie Skole,  
- 40,2% ønsker arrangement i Rosahaug Parken. 

 
Det ble da diskutert i FAU om man skulle ha en ytterligere bredere høring (foreldre og barn i alle trinn), 
og en håndsopprekking på FAU møtet i oktober viste at 13 av 21 ønsket en høring hos barna selv. 
Bakgrunnen var at barna i liten grad hadde svart i den opprinnelige spørringen og vi ønsket derfor å 
gjennomføre en høring blant barna for å få et bedre grunnlag for å kunne ta en avgjørelse. Høringen 
ble gjennomført skriftlig ved at elevene skulle besvare spørsmål om de vil ha 17. mai i Rosahaug 
Parken eller Teie Skole klassevis via lapper i en postkasse for å forsikre at det blir anonymt og ikke 
gruppepress som ved håndsopprekking. Resultatet av denne høringen blant barna var 349 svar der: 
 

- 250 barn svarte for en feiring i Rosahaug parken,  
- 96 barn svarte for en feiring på Teie Skole,  
- 3 var blank/ugyldige. 

 
Cirka 70% av barna ønsket Rosahaug parken og 30% ønsket Teie skole.  
 
Her er det viktig å presisere at FAU gjennomførte en høring og ikke en avstemming hvor elevene ved 
Teie skole skulle bestemme hvor 17. mai arrangementet skulle gjennomføres. Hensikten med en 
høring er at relevante parter i en sak skal få muligheten til å legge frem sine perspektiver og at de blir 
hørt. Barnas høring har vært et av flere viktige momenter som har blitt vektlagt i FAU sin avgjørelse 
om hvor 17. mai arrangementet skal legges. 
 
Basert på evalueringene som da allerede var gjort og barnas høring skulle så FAU på møtet i 
november 2018 avgjøre hvor arrangementet blir i fremtiden. Den 8. november 2018 stemte FAU med 
et simpelt flertall for å flytte arrangementet til Teie Skole. Konkret resultat, inkludert forhåndsstemmer 
var:  

- Rosahaug parken: 4 stemmer,  
- Teie Skole: 11 stemmer,  
- Blankt: 3 stemmer,  
- Totalt 18 stemmer.  
- 3 var fraværende av totalt 21 FAU representanter. 

 
FAU mener prosessen har vært god nok. Kritikken med at FAU har kjørt en udemokratisk prosess 
faller på sin egen urimelighet, alle i FAU er jo nettopp valgt demokratisk blant foreldrene. Vi mener 
også det har vært full åpenhet og gode nok muligheter for å engasjere seg for de som er imot 
flyttingen, og bruke de kanaler som er tilgjengelig for innspill mot FAU (e-post, klassens FB sider, 
telefon etc). Dette er også noe FAU og FAU representantene har oppfordret og invitert til. FAU mener 
også at de foreldre som ønsket å opprettholde et arrangement i Rosahaug parken har fått gode 
muligheter til å engasjere seg. Tidspunktet for selve avstemningen i FAU ble også varslet om i 
møtereferat fra høstens FAU-møter, og i tillegg på flere foreldremøter og klassenes FB sider. 
 
Vi minner om at FAU og 17.mai komiteen selv gikk ut i lokalavisene, Tønsberg Blad og Øyene, for å 
skape blest om et arrangement på Teie Skole og vektla dette var et prøve-år. Bortsett fra noen få 
kommentarer på artiklene var det lite engasjement å spore da.  
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FAU har vektlagt evalueringen og spørringen etter arrangementet. Vi organiserte også en egen høring 
for elevene for å vite mer om deres ønsker. FAU har hatt en åpen og transparent hørings- og 
evalueringsprosess. Det er Foreldrerådets Arbeidsutvalg – FAU - som til syvende og sist stemmer og 
bestemmer ved hjelp av innspillene vi har fått, og resultatet var et soleklart flertall for et 17. mai 
arrangement på Teie Skole. 
 
Det er også andre argumenter for flytting, disse er: 
 

- 17. mai på Teie Skole kan bidrar til å skape en felles skoleidentitet blant alle elevene. Det kan 
også bidra med at skolen blir tettere knyttet opp mot lokalmiljøet.  

- Arbeidsmengden er mindre på skolen enn i parken. 
- Arrangementet medfører betydelig mindre risiko ift vær, og bedre tilgang på fasiliteter som 

strøm, vann og toaletter.  
- For mange barn og voksne er Teie Talenter 17. mai sitt høydepunkt. På Teie skole har vi 

bedre scene fasiliteter og muligheten til å legge det innendørs hvis været er dårlig. 

- Vi har heldigvis mange ildsjeler i blant oss, men vi er også avhengig av at flest mulig foreldre 
bidrar til å skape et godt 17. mai arrangement. Tidvis har det vært vanskelig å få nok foreldre 
til å bidra. Heldigvis løser det seg som regel og det blir et heseblesende hardkjør frem mot 
nasjonaldagen for de som melder seg. Med dette i bakhodet kan at arrangement på skolen 
lette mye på trykket i fremtiden hos alle de involverte. 

- Funksjonshemmede barn og voksne får en mer tilgjengelig og bedre tilrettelagt 17. mai på 
Teie skole. 

 
Den begrensede motstanden som kommer nå i etterkant av valget, kommer for sent. Men intet er 
skrevet i stein, og det er mange muligheter for å engasjere seg i skolesammenheng. 
 
Som en motvekt mot det som blir sagt at det er «veldig mange» som vil ha arrangementet i parken er 
vår erfaring i FAU, og undertegnedes personlige opplevelse etter å ha snakket og spurt hva folk mener 
om 17. mai det siste året, at mange er positive til en feiring på selve skolen.  
  
Til kritikerne kan vi spørre om de har noen alternativer? Har de et team med ukjente frivillige foreldre 
som er klare til å stille opp i FAU? Eller som varig medlem i 17.mai komiteen? 
 
Avgjørelsen er nå tatt og det finnes masse håp for et godt arrangement på selve skolen. På vegne av 
FAU og mange foreldre oppfordrer vi alle til å snakke positivt med barna om et 17. mai på skolen, og 
det vil hjelpe ekstra på om motstandsforeldre vender det andre kinn til og slutter opp om 
arrangementet ved skolen. 
 
Mvh, 
Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) Teie Skole 
ved Tarald Høy 
FAU leder.       Nøtterøy, Teie 17. januar 2019 


