
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: 10. januar 2019 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 v Margreth Jakobsdottir margretjakobs@gmail.com  

1B frafall Steffen Hope steffenh@online.no  

1C v 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 frafall Marius Øygard mariusoygard@gmail.com  

3C frafall Rune Larsen larsenrune48@gmail.com  

4A v/kl.kontakt Marit S. Holst maritsolholst@gmail.com  

4B frafall Linn Veronica Rønning linn@hvatum.no  

4C v Randi Munkeby  randimunkeby@hotmail.com  

5A frafall Anette Foss Aasmundrud anetteflette@gmail.com  

5B v 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 v 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. 

• Teie har fått 66 nye skolestartere. Skolen får en innstramming på lærertettheten, 
gir økte lærer ressurser; 1-2 nye stillinger på Teie Skole. 

• Skoleundersøkelse på 5.-7. trinn, undersøkelse blir publisert på skoleporten. 
Resultat blant 201 svar 

o 191 av 201 (93%) sier de trives godt/svært godt 
o Ingen svarer de mistrives 

Skolen føler de har god oversikt, og jobber videre. 

• Lærere: en lærer i permisjon, to kommer tilbake. FAU/Klassekontakt i respektive 
klasser er/blir kontaktet i denne sammenheng for å bygge opp informasjon. 

• Fraværsrutiner ble kort diskutert. 

• Rengjøring; skolen har fokus på dette. Svalgangen/trappen opp til 2.et faller 
mellom ute og inne, men rektor tar tak. 

• Helsesykepleier: det er et ønske i FAU med en orientering. Rektor inviterer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor 

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

• Beholdning er kr 78.359,- 

• Klatreparken: Vi bør sjekke om vi fortsatt får midler fra Teie Vel til Klatreparken. 
 

 

Frank 
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Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

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

• Grillhyttekomité: kommunen ser fortsatt på saken.  

• Ny søknadsfrist 1.2. Gruppa undersøker om vi skal søke. Forslag tas imot. 

• Basketstativ er allerede sponset av FAU; usikkerhet om status, FAU sjekker 

 

Cecilie 

Fredrik 

Fredrik 

4 Trafikksikkerhet, v/ Tarald Høy (6A) 

• FAU minner om «hjertesonen» rundt skolen: Bruk dropp-off sone til levering og 
parkeringsplasser ved Teigar/Nøtterøyhallen til følging av barna. 

• Cecilie (FAU 2B) sitter i en gruppe i kommunen som ser på ringvirkningenen av 
trafikk ift nye Labakken Skole 

• Det meldes om mer trafikk ned Grinstuveien – mye trafikk synligjør at ALLE som 
kan må bidra til å redusere kjøring til/fra skolen. 

• Trafikkgruppa ønsker et «Prinsippkart» over Hjertesonen rundt skolen som viser 
tydelig hvordan de som må bruke bil skal og bør kjøre. Kommunens kontaktes. 
 

 

Trafikk 

gruppa 

 

 

 

Tarald 

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

• Rektor har kalt inn til møte 11. februar. 

• Se møtereferater på SU sine sider på skolens nettsider. 

Magnhild 

Birgitte 

6 Færder Kommune Foreldre Utvalg (FKFU) 

• Storforeldremøte; jobbes med tema. Innspill om tema Fysisk Aktivitet tatt inn. 

• Neste møte er 23. januar. Se møtereferater for FKFU på skolens nettsider. 

 

Tarald 

7 Sosialt miljø på skolen – fast åpen post 

• Kort diskusjon denne gangen.  

• FAU foreslår SU diskuterer om Elevrådet vil lage en kampanje «Gå til skolen» 
 

 

Alle 

8 Årshjul FAU, v/FAU leder: 

• Mørketuren: oppstartsmøte avholdes etter dagens FAU møte. 

• Teiekveld 5.-7. trinn: Komiteen setter i gang plan for vår-semester 

• Storforeldremøte: se FKFU. 

• 17. mai: oppstartmøte tirsdag 22. jan. 3. og 6.trinn FAU + Kl.kontakter deltar. 

 

2.trinn 

7. trinn 

 

6.trinn 

9 Diskusjonssaker: 

• Høringssak: 
18/41433 Forarbeid til politisk sak om permisjon fra opplæringen. Høringsbrev. 
Tilsvaret er i sin helhet lagt ut som eget dokument med dette referatet. 
Oppsummert: FAU klarte ikke å enes samles om ett av alternativene, men det ble 
påpekt at hverken tidligere eller nåværende høringsforslag fungerer etter hensikten. 
FAU støtter ikke fortsettelse av dagens praksis. FAU mener ordning i dag ikke fungerer 
etter hensikten; det «legges opp» til å ikke søke, men å melde sykdom eller frafall per 
SMS dagen før. 
FAU støtter bare delvis et kvote system der hver elev får en kvote på 5 fridager pr. 
skoleår som etter søknad kan benyttes uavhengig av grunn. FAU mener denne 
løsningen vil føre til at flere tar fri og lærerne vil få økt belastning for at elevene med 
ujevne mellomrom skal ta igjen læring etter permisjon. Kvoten kan evt reduseres til 3 
dager. 
FAU støtte også bare delvis alternativet med at det gis fri etter søknad uavhengig av 
grunn og varighet. Dette avhenger av hvem som vurdere og skal søknader håndheves 
strengere? eller er det da nye kriterier? Konsekvensene må tydeliggjøres 

 

Rektor  

 

 

10 Beslutningssaker: 

• 17. mai arrangement – klage på avgjørelse om flytting til Teie Skole: 

Klage er mottatt, kort diskusjon. Klagen tas ikke til følge, og det henvises til eget 
tilsvar som er utarbeidet av FAU og vedlegges dette møtereferatet på nettsiden. 

 

 

11 Eventuelt: 

• Rektor sendte ut en Høringsak fra Færder Kommune etter innkallelsen med 
svarfrist 6. februar – den blir håndtert via epost korrespondanse før neste møte. 

 

Alle,  
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Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

o Høringsbrev vedrørende vedtekter og betalingsreglement for SFO i Færder 
kommune: 

o Gjennom høringsrunden bes det om tilbakemelding på vedtektene generelt 
men det ønskes særlig tilbakemelding på punktene som vedrører 
plasstilbud/plasstyper i vedtektene, pris(betalingsreglementet), samt 
punktet med søskenmoderasjon som vurderes presisert i vedtektene. 

 

• Enighet at rektor bidrar med å skrive ut agenda f.o.m. neste møte. 

• FAU Google Docs: Bruker og passord sendes ut på SMS til FAU rep. 
 

følges opp 

på epost 

før fristen 

 

Utsatte saker / Saker til neste møte: 

- Valg av nestleder FAU: Fortsatt ingen (interesserte bes kontakte FAU leder) 

Møteplan FAU:  

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

 

Referat TH, sist endret: 17.11.2018 (TH) 

 


