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FAU – Teigar Ungdomsskole 2017/18 
 

Møtereferat 
 

Dato 
 

Tid 
 

Sted 

Møte nr 9 05.06.2018 19:15-20.30 Teigar Ungdomsskole 
 

Deltakere: 

Klasse Navn Tilstede Vara Tilstede 

8A Tina Silseth Ediassen X Kjell Ove Nilsen 

 

 

 

,  

 

8B  Bjørn Willoch Bjanger X Mona Kvistnes  

8C Ann-Tove Manshaus X Gunnar Arveschoug  

8D Eileen Christine Lund Forfall Kristin Kjær-Carlsen  

8E  Audun Sivertsen Forfall Linn Therese Heian  

9A  Silje Malmedal-Nes X Marit Gilje Grave  

9B  Mona Steffensen Hjelseth Forfall  Anne Charlotte Schjøll  

9C Katharina Gundersen X Leif Jørgen Paulsen  

9D Tone Skaaren-Fystro Forfall  Karen Elisabeth Crocket-Mikalsen  

9E Kirsti Brosø Bergh X Jostein Sørli  

10A  Thomas Wicklund-Larsen Forfall Monica Petterson  

10B Beate Jahre X Eli Helene Fossland  

10C Benedicte Heyerdahl (leder) X Karianne Fossli  

10D Anne Linmarker X Martin Aas  

Teigar Stig Johannessen (rektor) X  Linn Øygarden (inspektør)  

 
 

 

Møtereferat: 
NR TEKST 

 1. Info fra skolen 
2. Gjennomgang spørsmål til rektor 
3. Vitnemålsutdeling 10.trinn 
4. Eventuelt 

1+2 Info fra skolen 

 

Neste år: 

- Neste års 8. trinn blir fire klasser. 1 stor med ekstra ressurser. 

- Skolen har ansatt alle de trenger til neste skoleår. 

Samarbeid FAU/skolens ledelse: 

- Rektor er enig i at det er kritikkverdig at FAU ikke ble inkludert og informert før 

avgjørelsen om klasseforandringene var tatt. 

- Rektor ønsker et tettere samarbeid med FAU fremover.  
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Rektor fortalte litt om hvordan han har opplevd dette første 1,5 året på Teigar.  

Han opplever at skolens har en noe tradisjonell tilnærming til læring, med mye fokus kun på fag. 

Rektor og hans personale jobber nå med å utforme en undervisningsmodell som ivaretar de 

kulturelle fagene på en bedre måte – for å inkludere alle elevene ved skolen. 

Han opplever videre at Teigar ikke har en tydelig nok profil, visjon eller verdigrunnlag. 

Dette er noe man ønsker å jobbe med for å få på plass fra neste år. 

 

Teigar har rykte på seg for å være en eliteskole med "vanskelige" foreldre. 

Her bor det mange barn fra familier med relativt høye inntekter og det kan være ekstra vanskelig 

for de som eventuelt faller utenfor. Rektor ønsker FAU skal være med på å identifisere hvordan 

skolen skal være og hvordan ungdomsmiljøet på Teie skal være. FAU ønsker å bidra til å endre 

dette verdisynet og sørge for fokus på læring og trivsel. Skolen og FAU jobber frem en strategi for 

dette samarbeidet kommende høst, når nytt FAU settes. Rektor understreker viktigheten av å ha 

med FAU og alle foreldre for å lykkes med dette arbeidet. 

Rektor har også en dialog med Teie IF for å få til et tettere samarbeid. 

 

Ungdata-undersøkelsen viser at Teigar er ganske på snittet sammenlignet med andre Vestfold- 

elever, men skiller seg ut ved at elevene på Teigar er mer opptatt av utseende enn andre. Dette 

er noe man ønsker å ta tak i.  For tiden er det også stor grad av individualisering i samfunnet 

generelt, og dette oppleves sterkere blant ungdommer enn blant foreldregenerasjonen. 

 

Det er lite tradisjonell mobbing på Teigar, men flere som opplever mobbing ved "blikking" og å bli 

holdt utenfor. Da det er viktig å være "innafor". 

Det har også vært noen tilfeller av rasisme, eller noe som ligner på dette. 

Skolen ønsker videre å jobbe med inkludering og hvordan man skal forholde seg til grupper som 

er litt annerledes enn en selv. 

 

Det er også viktig for rektor at personalet skal ha et mer ensartet reaksjons –og 

sanksjonskjoneringsmønster enn det som er tilfelle i dag, dvs at de skal reagere likt og handle likt 

i forhold til uønskede på sitasjoner som oppstår i skolehverdagen. 

 

Rektor er tydelig på at skolen ikke er der den ønsker å være og at dette skal det jobbes med 

fremover, i tett dialog med FAU og alle andre foresatte. 

 

3 Vitnemålsudeling 10. trinn 
 

- Onsdag 20 juni kl 18:30. 
- Underholdning og utdeling av vitnemål i aulaen. 
- Deretter er det opp til hver enkelt klasse om man ønsker noe mer opplegg i etterkant, 

anbefales å samle alle. 
 

4 Eventuelt 
- Trivselseledere. Det var snakk om å utdanne noen i vinter, men opplegget for disse 

lederne på ungdomstrinnet var for dårlig og skolen valgte derfor ikke å gjøre dette. 
- Er mange goda aktiviteter i friminuttene både av sportslig og musikalsk art. 
- GDPR, skolen har god kontroll på dette, ikke så store endringer for skoler som for andre 

bedrifter, da de alltid har hatt strenger krav i forhold til hvordan man håndterer personlig 
informasjon. 

 
 

Referent: Benedicte  


