
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: 26. sept. 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) 

 

Tilstede Kl. FAU rep. e-post 
 1A -   
 1B -   
 1C -   

v 2A Christian Aarvold v/kl.k Silje Wollan Christian.aarvold@gmail.com  

v 2B Steffen Hope steffenh@online.no  

v 2C Ann Helena Hiis Frøland ann.helena@gmail.com  

v 3A Tine Havn Hanssen Tinehanssen1@hotmail.com  

v 3B Bjørn-Erik Espresso Ryen-Grødahl espresso1974@gmail.com  

v 3C Kariann Fredriksen kariannfredriksen@gmail.com  

- 4A Rune Sjulstad Henningsen rune.henningsen@tonsberg.kommune.no  

v 4B Marius Øygard mariusoygard@gmail.com  

- 4C Rune Larsen larsenrune48@gmail.com  

v 5A Elise Bringaker elise.s.bringaker@tonsberg.kommune.no  

- 5B Linn Veronica Rønning (valg) linn@hvatum.no 

v 5C Randi Munkeby  randimunkeby@hotmail.com  

- 6A Anette Foss Aasmundrud anetteflette@gmail.com  

v 6B May Britt Abrahamsen Nome v/kl.k. mb.nome@gmail.com  

v 6C Magnhild Klingenberg-Liholt magnhild.klingenberg@siv.no  

v 7A Tarald Høy tarald.hoy@online.no  

- 7B Jo Garcia Gullvåg jogull@hotmail.com  

v 7C Pernille Engebretsen pernilleengebretsen@gmail.com  

 

Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

1 Skolen informerer, v/ Rektor Jan Kristian Johansen. 

• Teie Skole er nå blitt formelt godkjent ihht Miljø Helsevern 

• Skooler: bruken er i gang, noe frustrasjon er innmeldt, mye er løst. 

• Basketkurv fra FAU: plassering har vist seg vanskelig, usikkert p.t. 

• Nasjonale kartleggingsprøver utført i 5.trinn. 

• Kort diskusjon med rektor; premieringsprinsipper på SFO.  
 

 

Rektor 

 

 

 

2 Økonomi – v/ kasserer:  

• Beholdning er kr. ca kr 85.000,- 

• Trivsels Ledere: TL for 7.trinn er opprettet, bør også søke FAU om midler. 

 

Kasserer 

3 Økonomisk støtte gruppa / Prosjektgruppa: v/Cecilie Grenager (2B) 

• Grillhyttekomité: kommunen ser fortsatt på saken. FAU har sikret at tildelte 
midler fortsatt er tilgjengelig dersom prosjektet er forsinket. 

 

Cecilie  

4 Trygg Skolevei v/ Tarald Høy 

• Innspill på at foresatte også ETTER dropoff må passe fart og mobilbruk. 

• Rektor og Elevråd er utfordret til å kjøre egne fast kampanjer på utsatte 
områder; tilstedeværelse med egne refleksjakker (type Skolepatrulje) 

Trafikk gruppa 

 

Rektor/Elevråd 

5 Skolens Samarbeidsutvalg (SU), status 

• Rektor kaller inn til ett møte i høst og to møter i vinter/vår 
 

Magnhild 
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Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

6 Færder Kommune Foreldre Utvalg (FKFU)FKFU har kalt inn til første møte 

dette skole år til 21. november på Teie Skole. 

 

Tarald 

7 Sosialt miljø på skolen – fast åpen post 

• Fast åpen post 
 

Alle 

8 Årshjul FAU, v/FAU leder: 

• Reflekskampanjen må nå settes i gang: 
o Refleksvester er bestilt og ankommer skolen. 
o 1.trinn FAU involveres når disse er valgt. 

 

FAU 1.tr + 2.tr 

 

9 Diskusjonssaker: 

• Innspill fra forelder på skolen: SFO på Teie skole: 
- SFO bærer preg av oppbevaring, for lite aktiviteter, det argumenteres 

tilbake hvor viktig det er med «frilek» 
- Tilbakemelding fra flere barn er at det er kjedelig - Hvorfor? 
- Barna på Teieekspressen II får ikke være i skolegården for å leke? 
- Det virker å være manglende kontroll/oversikt på barna, barn sendes hjem 

som ikke skulle vært sendt hjem, barn som skulle fått beskjed om at de 
skal/kan gå hjem får ikke beskjed etc. 

 
Temaet har nå vært diskutert på relevante trinn på foreldremøter. SFO har 
informert og har fokus på dette. 
- Innkjøring av 1.trinn er nå over og vil gi mer disponibel plass i 

skolegården. 
- FAU innspill; foreldre må ikke være bekymret for at barna kjeder seg. 
- Garderobe utfordringer er diskutert. 
-  

Noe usikkerhet om FAU sin rolle ift SFO, men saken er tatt tak i av skole og SFO. 
 
17. mai arrangementet 

• FAU har fått en formell henvendelse fra Teie Vel med invitasjon om samarbeid 

for et felles 17.mai arrangement i Rosahaugparken fra 2020.  

• Saken utsettes da FAU 1.trinn enda ikke er valgt. 

• Viktig at initiativet er konkret og bringer noe som eventuelt kan endre 

eksisterende beslutningsgrunnlag. 

Teie Vel inviteres til neste FAU møte 24. okt. for å presentere og diskutere. 
 

 

  

 

10 Beslutnings saker: 

• Valg: 

o FAU leder – Tarald Høy (7A), gjenvalgt for 2019/20 

o Nestleder – ingen kandidat (ingen har meldt seg villig tross gjentatte 

oppfordringer) 

o Kasserer – Ann Helena Hiis Frøland 

o SU (Samarbeidsutvalget): 

▪ FAU leder gjen-innvelges (ihht vedtektene) 

▪ Magnhild Klingenberg-Liholt (6C) gjenvalgt  

o FKFU (Færder Kommune Foreldreutvalg) – 1 skal velges. 

▪ FAU leder gjen-innvelges  

o Trafikkgruppe (2 personer). 

▪ 1. og 2.trinn FAU er faste medlemmer + andre etter behov 

 

 

 

 

Alle 

11 Eventuelt: 

• Ski- og Akebakken i Teieskogen «Korketrekkeren», egen 
prosjektgruppe. Søknad om midler sendes innen 1. okt. Belysning av 
bakken er første steg. 
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Utsatte saker / Saker til neste møte: 

- 17. mai diskusjon med Teie Vel. 

- Saker utover faste poster bør sendes inn en uke før møte. 

Møteplan FAU:  

a. 24. Oktober (OBS NY DATO) 
b. 5. Desember 

 

Referat TH, sist endret: 06.10.2019 (TH) 

 


