
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. 

 

REFERAT - FAU-møte 

Dato: 3. mai 2018 Start / slutt: 19.30 – 21.00 

Sted: Teie Skole, personalrommet 

Møteleder: Tarald Høy, FAU leder Protokoll: TH 

Deltagere: Klasse/navn (evt stedfortreder / klassekontakt) 

 

Klasse Tilstede Navn e-post 

1A X Tone Bendixen post@yogarom.no 

1B X Cecilie Grenager cecgrenager@hotmail.com  

1C X Katrine Lofstad kinestad@hotmail.com  

2A - Kaja Dehli Andreassen kajadehli@hotmail.com  

2B - Stig Skjelland stig@parkveien9.no  

2C - Eva Nordskog eva.nordskog@gmail.com  

3A X Marit S. Holst maritsolholst@gmail.com  

3B - Linn Veronica Rønning linn@hvatum.no 

3C - Trine Orten Groven trine.orten@gmail.com  

4A - (har ingen representant)  

4B X Margrethe Kjelven kjelven@gmail.com  

4C X 
Klassekontakt for 
Elisabeth Varnes 

varnes@online.no  

5A X Tarald Høy tarald.hoy@online.no  

5B X Frank Lindsøe frank@lindsoe.no  

5C - Fredrik Ødegaard Fredrik.odegaard@gmail.com  

6A X Line Møller Mærsk linemoellermaersk@gmail.com  

6B X Eirik Dufseth eirikduf@gmail.com  

6C - Birgitte Røstum Semland b-roestum@online.no  

7.trinn X Vibeke Holth vholth@gmail.com  

7.trinn X Renate Grytnes renate.grytnes@gmail.com  

Rektor X 
Unni Skogbakke, + ny 
rektor Jan Kr. Johansen Unni.Skogbakke@faerder.kommune.no  

 

Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

1 Skolen informerer, v/ Rektor Unni Skogbakke. 

• Introduksjon av ny rektor fra 1.8, Jan Kristian Johansen. 

• Unni blir ny assisterende rektor ved Herstad Skole fra høsten. Teie Skole 
får dermed ny inspektør fra høsten. Inspektørjobben ved Teie Skole er viktig 
da vi er en stor skole. 

• Lærerkabalen er lagt; se ny hjemmeside. 

• Klatreparken: bark er bestilt, ny tid for dugnad 5.trinn foreldre er 31.5.  

• FAU medlemmer er invitert til årlige Færder Kommune Oppvekstforum. 
Tema: Nettmobbing og nettvett. Mandag 28.5; kl 18.00-20.30. 

 
Tema leksefri;  

• Se også referat fra FAU møte 11.1.18 der Leksefri innspill ble drøftet. 

• Kommentarer fra rektor: Teie Skole blir neppe noe Leksefri skole med det 
første, men Skolen endres og lekser er tema. Ny lærerplan kommer og 
temaet diskuteres der. Grunnleggende ferdigheter er viktig. 

• Definere begrepet; bedre med „Riktige Lekser“? 
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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. 

 

Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

• Hvordan skal Færder Kommune jobbe med dette? Rektorgruppa jobber 
med dette; Unni sier holdningen til lekser i nye Færder Kommune er lik. 

• Forslag fra rektor; Lærer har „Leksefri“ som fast tema på høstens første 
trinnmøte. 

• Foreldreskolen til høsten; FAU foreslår tema „Leksefri skole“. 
 
Skolemelk/frukt 

• Statens Veilederen sier «ordningen skal tilbys i alle skoler, og den skal 
utjevne sosiale ferdigheter». 

• 180 av 480 har fruktordning i dag på Teie Skole. 

• Skolen har utfordringer med ordning ift administrere den, i tillegg blir det en 
forskjellsbehandling av elevene (skaper sosiale forskjeller) 

• Skolen sier det kastes mange kilo frukt hver dag. 

• Vestskogen; FAU vedtok avvikle frukt/ordningen for 2 år siden. 

• I prinsippet kan rektor/Skolen avgjøre omordningen består. 

•  

• I diskusjonene ble den enighet om at FAU vet for lite om ordningen til å 
eventuelt komme med forslag. 

• FAU bør få høre mer hvordan ordningen virker? Kan selve ordningen 
(innhold /type frukt) endres? Elevrådet involveres; «forskningsprosjekt; hvor 
mye frukt kaster vi? 

• Forslag fra Rektor; Prøveår uten frukt/melk? 
 
Skolepatrulje 

• Innspillet fra 1C ble tatt opp med rektor. Innspillet gjelder for Teiekrysset 
(ved bakern). Det sies dette krysset ikke er noe trygt sted for skolebarna å 
gå over. Det oppleves at biler som kjører på rødt lys der hver dag. Andre 
skoler har skolepatrulje? 

• Kort diskusjon; Noe blandet erfaring, flere innspill behøves. 
  

Tarald 

 

Tarald 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

 

 

 

 

FAU 

2 Status FAU økonomi – v/ Frank Lindsøe (5B) 

• Beholdning er kr 56.000 Leirskolekonto: kr 17.800,- 
 

 

 

3 Status økonomisk støtte gruppen: v/Cecilie Grenager (1B) 

• Grillhyttekomité er etablert: denne jobber aktivt. 
Cecilie, 1B 

 

4 Trafikksikkerhet, v/ Stig Skjelland  

• Trafikksikkerhet ifm skolen er et arbeid for alle i FAU, men vi har diskutert 
etablering av en ansvars-gruppe med to FAUere slik at man sikrer en viss 
kontinuitet med kommunen. Valg av trafikk-ansvarlig ble ikke foretatt. Tas 
opp til høstens møte. 

• Manglende merking av overgangsfelt:  

• Øvre Fjellvei (ved nr 20) øverst v/ Kolbergveien.  

• Over krysset Øvreveien/ Øvreveien inn mot Teigar ungdomsskole 

parkeringsplass. 

Aksjon: Rektor sjekker – epost kommunen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor 

5 Skolens Samarbeidsutvalg (SU), status v/Vibeke Holth (7. trinn) 

• Intet nytt. Ikke vært SU møter på en stund. 

 

6 Sosiale miljøet på Teie Skole 

• FAU innførte i 2015 et fast agendapunkt om det sosiale miljøet ved skolen. 

• De fleste FAU aktivitetene (årshjul) er ment å bidra aktivt til et godt sosialt 
miljø på Skolen. FAU vil ha fokus på dette fremover.  

 

FAU 

 

 

 



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. 

 

Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

• Ny rektor fikk spørsmål om hva hans kjerne-saker var og svarte bl.a. han er 
opptatt av at lærerne har det bra – da smitter over på elever, lærere som 
har det bra samhandler bedre med barn, foreldre og andre lærere. Lærerne 
er viktige i våre barns liv. Stabilitet i lærergruppa er viktig. 

Anti-mobbe tiltaket innført i 2016 (krenking/varsling) 
FAU var aktiv i prosessen og ønsker nå en oversikt eller statistikk om tiltaket har 
hjulpet? 

• Kan sosiallærer inviteres til et FAU møte? 

• Tiltaksperiode; språkbruk; hvordan gikk det? Hva følges opp? 

• Koble opp dette mot Teie Skole elevundersøkelsen? 

 

 

 

 

 

Rektor 

Rektor 

7 FKFU Færder Kommune Foreldre Utvalg; Status v/ Renate (7.) 

Møte i FKFU 12.4.2018 v/Føynland. 

Foreldre skole:  

• Teie skole gav innspill på tema i FKFU. Dette ligger hos kommunen. FKFU 
ønsker info fra skolesjefen om foreldre skolen. 

 
Lekser: 

• FKFU jobber også med Leksefri som tema. Er leksefri et tema på 

rektormøtene? FKFU ønsker å sette leksene på dagsorden for skoleåret 

18/19. Utarbeide en spørreundersøkelse om hva foreldrene og elever 

mener om leksene. FKFU finner spørsmålene som kan stå i en 

spørreundersøkelse til neste møte. Bør tas opp på et foreldremøte (høst), 

slik at en får samlet inn holdningene på de forskjellige trinnene på status 

lekser. Vestskogen FAU er aktive innen tema leksefri. 

 

8 Status årshjul FAU, v/Tarald Høy 

• Foredrag for foreldre – «Foreldreskolen» - innspill er gitt FKFU, iniativ ligger 
hos kommunen. 

• 4.trinn arrangerte Sykkelfiksing torsdag 3. mai; ca 20 sykler stilte. 
 

 

Tarald 

 

9 Beslutningssaker: 

• Trafikksikkerhet-gruppa: Valg til Trafikk-gruppa var på agenda, men utsatt til 

høsten. Se pkt 4 

 

10 17. mai arrangement  

• Komitéeleder, Emilie Aas, orienterte, planleggingen er i rute. Info blir sendt ut.  

• Komité leder og FAU leder har stilt til intervju med Tønsberg Blad og Øyene. 
Artiklene har hovedsakelig vært rettet som info om nytt sted på Teie Skole. 

 

 

11 Eventuelt: -  

Referat TH, sist endret: 08.05.2018 (TH) 

Utsatte saker / Saker til neste møte: 

- Natursti – innspill fra 1.tr forelder om å gjenoppfriske den eksisterende naturstien i Teieskogen. 

- Innspill fra 4. trinn: Ønsker at FAU tar opp mulighet for å innføre skolemat i Færder Kommune.  

Møteplan FAU:  7. juni,  

 

Har du en sak eller idé til oss ? – kontakt din klasse sin FAU representant i listen over. 


