
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: 4. april 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 FAU rep. e-post 

1A   (ingen valgt)  - 

1B    (ingen valgt)  - 

1C    (ingen valgt)  - 

2A - Margret Jakobsdottir margretjakobs@gmail.com  

2B - Steffen Hope steffenh@online.no  

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

3A v Tine Havn Hanssen Tinehanssen1@hotmail.com  

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

3C v Kariann Fredriksen kariannfredriksen@gmail.com  

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

4B - Marius Øygard mariusoygard@gmail.com  

4C - Rune Larsen larsenrune48@gmail.com  

5A -   (ingen valgt)   

5B - 
Linn Veronica Rønning 

linn@hvatum.no 

5C - Randi Munkeby  randimunkeby@hotmail.com  

6A v Anette Foss Aasmundrud anetteflette@gmail.com  

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

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

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

7B v Jo Garcia Gullvåg jogull@hotmail.com  

7C - Pernille Engebretsen pernilleengebretsen@gmail.com  

Rektor v Jan Kristian Johansen jan.kristian.johansen@faerder.kommune.no 

 

Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

1 Skolen informerer, v/ Rektor Jan Kristian Johansen. 

• Skolen har hatt en god oppstart av skoleåret med gode strukturer, godt 
planlagte oppstarter med klassene og glade barn både på skolen og i SFO. 

• Skolen har 1 og ½ stilling mer enn i fjor, har bl.a. styrket 5. og 6.trinn med en 
ekstra kontaktlærer. Skolen ser i etterkant at vi (skolen) burde informert 
foresatte tydeligere angående denne styrkingen. 

• Ny helsesykepleier med 20% øket stillingsandel ved skolen. 

• Rektor informerte kort om kommende mediesak. 

• Uteområder; prosjektet er 3 uker forsinket da rektor må ha med nye Elevrådet 

på innspill. Innspill på fokus på flerbruk er gitt (ikke bare fotball). 

 

 

 

 

Rektor 

 

 

2 Økonomi – v/ kasserer:  

• Beholdning er kr. ca kr 85.000,- 

 

 

3 Økonomisk støtte gruppa / Prosjektgruppa:  

• Grillhyttekomité: prosjektet pågår, skolegrenser er fortsatt ikke avklart. Rektor 
kan gjerne påvirke/undersøke sin side (kontakt Cecilie Grenager ex-FAU). 

 

Rektor  
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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. Har du en sak eller idé til oss? – kontakt din FAU representant 

 

Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

4 Trygg Skolevei v/ Tarald Høy (6A) 

• 1. og 2.trinn FAU tas med i Trygg Skolevei-gruppa på fast basis.  

• Første kampanje blir tirsdag 3. sept kl 07.45 til 08.30 ved skolens innfartsårer. 
Skolen, Elevråd, rektor og FAU (de som kan) stiller. 

• Hjertesone etableres i løpet av høsten ved Teie Skole. 
 

 

Trygg Skolevei 

gruppa 

5 Skolens Samarbeidsutvalg (SU), status v/? 

• Intet nytt 
Magnhild 

6 Færder Kommune Foreldre Utvalg (FKFU) 

• Høsten Storforeldremøte blir 27. Nov i Nøtterøy Kulturhus kl 18-20.00 

 

FKFU/Tarald 

7 Sosialt miljø på skolen – fast åpen post 

• Fast åpen post 
 

Alle 

8 Årshjul FAU, v/FAU leder: 

• Reflekskampanjen og Trygg Skolevei gruppa samarbeider; Trygg Skolevei og 
Reflekskampanjen bør sees på under ett av samme gruppe. 

• Dato for Reflekskampanjen må settes, Refleksvester 1.trinn bestilles 

• Refleks for 4.trinn kan evt endres til annet type utstyr: bånd e.l. 

• Mørketuren (tidl Fakketog) går ut i år. 2.trinn FAU oppgave flyttes over til 
Reflekskampanjen / Trygg Skolevei 

 

 

1. og 2. trinn 

 

9 Diskusjonssaker: 
Ski- og Akebakken i Teieskogen «Korketrekkeren» 

• Skibakken i Teieskogen ble etablert første gangen på 60-tallet og har med 
ujevne mellomrom blitt vedlikeholdt. Skibakken er i dag lett synlig i terrenget, 
men er ikke i bruk. 

• For-prosjekt for gjenåpning av bakken ble diskutert på FAU møtet i juni. Siden 
har initiativer Tarald Høy (også FAU leder) etablert en oppstart-gruppe for 
gjenåpning av Skibakken med formål er å få ryddet den eksisterende bakken 
som den er. Et mål er å søke midler til lyssetting for bruk vinterstid. 

• Oppstart-gruppen består av 6 personer; FAU-leder, foreldre ved Teie Skole, 
barnehagen og nærmiljø. Kommunen vil hogge større trær i traseen og gjøre 
selve monteringen av evt innkjøpt lys inkl strøm. 

• Skolen og SFO er meget interessert i en ski og akebakke i nærmiljøet og 
prosjektet passer godt inn FAU Teie Skole sitt arbeid. Oppstart-gruppen er 
etablert og selvgående. 

• En forutsetning for å søke midler til lys og enkle sikkerhetstiltak er at søkerne 
må være registrert i Enhetsregisteret. FAU Teie Skole er registrert i 
Brønnøysundregisteret og har et org.nr. 

• Basert på dette vil FAU Teie Skole bidra med å søke om midler til lyssetting 
og sikkerhetstiltak til «Sparebankstiftelsen Nøtterøy – Tønsberg» og 
«Gjensidigestiftelsen». Bidraget forutsetter at etter en eventuelt innvilget 
søknad og gjennomført prosjekt etableres en egen fast gruppe for Skibakken 
som står utenfor FAU. 

• Facebook: Skibakken i Teieskogen – Korketrekkeren) 
 

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. FAU diskuterte 
saken i siste møtet før sommerferien, se sist møtereferat, men i hovedsak 
fremkom at FAU er åpen for invitasjon til et forpliktende samarbeid. Et 
samarbeid må være en gjentagende varig løsning. En kontinuitet skjer sikrest 
ved en forankring i FAU. 

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

 

Tarald 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Beslutningssaker: 

• - 

 

Alle 



Teie Skole FAU 
 
FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg - skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til et godt hjem-skole-samarbeid. FAU skal 
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Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

11 Eventuelt: 

• Basketkurver er i sist skoleår bevilget, Skolen må finne ut om og hvor disse 
kan monteres. 

 

 

Rektor 

 

Saker til neste møte: 

- Valg av: 

o Leder 

o Nestleder 

o Kasserer 

 

Møteplan FAU:  

o 29. august 
o 26. September 
o 31. Oktober 
o 5. Desember 

 

Referat TH, sist endret: 02.09.2019 (TH) 

 


