
FAU Teie Skole 
 
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. 

Side 1 
 

 

REFERAT 

FAU-møte 11. Januar 2018 

 

Tilstede:  

1A Camilla Øvrebø (Klassekontakt) 4C Elisabeth Varnes 

1B Cecilie Grenager 5A Tarald Høy (FAU leder) 

1C Katrine Lofstad 5B Frank Lindsøe 

2A - 5C v/klassekontakt: Siv Tove 

2B Stig Skjelland 6A v/ 

2C - 6B Eirik Dufseth 

3A Marit Holst 6C Birgitte Røstum Semland 

3B - 7.trinn Vibeke Holth 

3C Trine Groven 7.trinn Renate Grytnes 

4A -   

4B Margrethe Kjelven Rektor Unni Skogbakke + André Fürst Aune 

 

Skolen informerer, v/ Rektor André Fürst Aune. 

• Ang ny rektor: 

• Unni Skogbakke er konstituert rektor frem til sommeren 2018.  

• Skolen ansetter ingen ny inspektør (for Unni) i perioden 

• Skolesjefen har sagt avgjørelsen skal gjøres snarest 

• Prosessen med ny rektor på Teie Skole henger også sammen med den nye Labakken 
Barneskole som skal erstatte Vestskogen og Herstad skoler.  

• Klubben (fagforeningen) er involvert hele veien 
 

• Nye vedtekter for SFO i Færder kommune – høringsrunden: Rektor har sendt inn 
høringsuttalelsen fra sist FAU møte og SU (se også eget punkt under). 

• Vinter i skolegården; strøing av kommunen er en rask runde med traktoren 

• «Leksefri» skole; FAU hadde dette tema under Eventuelt. På oppfordring orienterte rektor om 
skolens status og erfaringer med dette – se under Eventuelt. 

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

• Beholdning er ca 63 000,-. Leirskolekonto: kr 17.800,- 

• Gaver til klassene: fornyelse av utstyr klassevis 

• Penger er avsatt (3500,-) fra tidligere møte høst 2017; Basket ball + volleyball 

• FAU rep sjekker pris (Cecilie 1B sjekker) 
 
Status økonomisk støtte: v/Cecilie Grenager (1B) 

• FAU Teie skole fikk tilslag på FAU sin søknad til Sparebank1 om støtte til prosjekt uteskole: 
grillhytte i skogen. FAU Teie skole er tildelt kr. 130 000,- av bankens gavemidler. 

• Arbeidsgruppe må etableres: Forslag er: skolen v/Unni, SFO, FAU leder, FAU Cecilie, 
håndverker. Selve byggingen må foregå i skoleferier. Navneforslag er: «Sportshytta», 
«Samlingshytta» 

• Søknadsfrist for Sparebankstiftelsen er i januar 2018.  
 
 
Trafikksikkerhet, v/ Stig Skjelland (se utfyllende beskrivelse i FAU møtereferat 23.11.2017) 

• FAU har i lengre tid jobbet med tiltak for økt trafikksikkerhet i området rundt Teigar 
Ungdomsskole, Tiriltoppen b.hg. og Teie skole. 

• Stig Skjelland har vært FAU Teie Skole representant mot kommunen i prosessen.  

• FAU v/Stig stiller i Trafikksikkerhetsmøte hos Færder Kommune 12.01.2018. Vi oppfordrer 
foreldre til å følge med på egen info-sak etter dette møtet. 



FAU Teie Skole 
 
FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg - skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til et godt hjem-skole-samarbeid. FAU 
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Skolens Samarbeidsutvalg (SU), status v/Vibeke Holth (7. trinn) 

• Ang. Nye vedtekter for SFO i Færder: Etter høring i forrige FAU møte og møte i SU 13.12.17 er 
følgende uttalelse sendt kommunen (utdrag): 

• 1. Daglig oppholdstid og årlig åpningstid: 

• Fra de ansatte: Opprettholde dagens åpningstid i Nøtterøy, inkl. utvidet åpningstid. 

• Fra foresatte: Ønskelig med lengst mulig åpningstid; kl. 07-17.  

• 2. Plasstilbud: 

• Fra de ansatte: Opprettholde som dagens ordning i Nøtterøy kommune 

• Fra foresatte: Ønskelig å kunne velge tilbud kun på morgenen eller kun ettermiddag. 

Fakkeltog: Eva Nordskog (2C) orienterer. 

• Nytt navn på Fakkeltoget er: "Kveldstur med fakler og boller for 1. - 4. trinn" 

• Arrangementet holdes torsdag 8. februar kl. 18.00, Gratis boller og man kan kjøpe fakler. 
  

Flytting av 17. mai-arrangement til Teie Skole – oppsummering og status 

• FAU vedtok på sist møte et prøve-år med å flytte Teie Skole sitt 17. mai arrangement fra 
Rosahaugparken til Teie Skole (se sist møtereferat) 

• To forutsetninger er nå bekreftet fra kommunen (så godt det lar seg gjøre): 

• Kommunen er positiv til at arrangementet kan flyttes tilbake til Rosahaugparken dersom 
evalueringen tilsier dette. 

• Korpset følger kommunens 17.mai komité anmodning om hvor de skal spille 

• 17. mai-komitéen er under etablering. Første møte ble holdt i forkant av FAU møtet. 
 

Leirskole - FKFU (ex-NKFU) Færder Kommune Foreldre Utvalg;  

• Ingen ny info. Stig/2B etterlyser referat fra sist møte i FKFU 
 
Status årshjul FAU, v/Tarald Høy, revidering/justering av årshjul FAU: 

• Årshjulet er uendret. Noen justeringer er under planlegging. 
 
Eventuelt: 
 

• Leksefri skole. Diskusjonen gav grunnlag for videre diskusjon, eventuelt Stormøte m/foreldre 

• Rektor innledet temaet i starten av møtet, bl.a. med erfaring fra Ringshaug Skole 

• Skolen har allerede hatt en samkjøring av lekse-rutiner ifm etableringen av Teie Skole. 

• Bedre betegnelse er; «Riktige Lekser», diskusjonen må dreie seg om mengden av lekser, 
ikke skal/skal ikke ha lekser. Man må definere «Leksefri» 

• Man kan f.eks. ha fokus på å gi lekser kun i grunnferdigheter. 

• «Teie Skole 2.0» er i arbeid, Lekser vil bli et fast tema der. 

• Skolen må ha «ressurser/krefter» til å drive dette initiert. 

• Det er ikke foreldrenes oppgave å drive læring – dette er skolens ansvar 

• Foreldre må kunne måle/hjelpe/gi innspill underveis i en leksefri periode. 

• Fagfolk bør komme å informere 

• Lekse trening ifm overgang fra barneskole til ungdomskole. Her bør det «matche». 

• Unni/rektor nevnte en rapport fra «innspill fra foreldrene», Unni/rektor sender denne til FAU. 
 
Beslutningssaker: 

• Ingen  
 
Møtet hevet kl. 21:00. 

Møteplan FAU: 

o 8. februar, 8. mars, 5. april, 3. mai, 7. juni 
 

Referat TH, sist endret: 22.01.2018 (TH) 


