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REFERAT 

FAU-møte 23. november 2017 

Tilstede:  

1A Camilla Øvrebø (Klassekontakt) 4C Elisabeth Varnes 

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

1C Katrine Lofstad 5B Frank Lindsøe 

2A - 5C Fredrik Ødegaard 

2B - 6A Line Møller Mærsk 

2C Eva Nordskog 6B - 

3A Marit Holst 6C Birgitte Røstum Semland 

3B Linn Veronica Rønning 7A Vibeke Holth 

3C Trine Groven 7B Renate Grytnes 

4A -   

4B Margrethe Kjelven Rektor André Fürst Aune 

 

Skolen informerer, v/ Rektor André Fürst Aune. 

• Leirskole: Historisk gjennomgang. Barna er stort sett fornøyd på Vassfaret, men lærerne er 
ikke spesielt imponert; slitent og dårlig beliggenhet. Skolene ønsker nytt leirskoletilbud; en 
bedre leirskole, økt reisetidradius til 4t, utvide til full uke. Ønsker FAUs støtte til å bedre 
leirskoletilbudet. Rektors anbefaling er sjø (nærområde), dette krever bl.a. mindre utstyr, samt 
mange har manglende kunnskap om sjø. Et alternativ kan være å slutte med leirskole i 
barnetrinnet og overføre ordning til ungdomstrinnet.  

• SFO-høring. Rektor kaller inn til SU-møte om ca 14 dg. 
 
Status FAU økonomi – v/ Frank Lindsøe (5B) 
• Beholdning per ca 63 000,-. 
• Vedlikehold klatrepark må betales. 
• Trivselsleder-ordningen: Rektor sender faktura. 

 
Status økonomisk støtte: v/Line M. Mærsk (6A), Cecilie Grenager (1B), Fredrik Ødegaard (5C) 
• Har søkt Sparebank1 om støtte til prosjekt uteskole: amfi på haugen og grillhytte i skogen 

(kr.325 000).  
• Søknadsfrist for Sparebankstiftelsen er i januar.  
• Vi kan også søke om tippemidler i ettertid, slik vi gjorde til klatreparken. 

 
Trafikksikkerhet, v/ Stig Skjelland (2B – ikke tilstede, gjennomgang av Tarald + epost fra Stig) 
• Informasjon fra Trafikksikkerhetsmøte ble formidlet (utdrag): 

• Nøtterøy kommune har bestemt 2 tiltak som iverksettes snarest mulig: 

• Av-/påstigningsfelt langs store deler av Øvreveien for å ta unna for stopp ved 

tilkjøring til Teigar Ungdomsskole og Teie Barneskole. 

• Innkjøring forbudt til Øvreveien fra Grindstuveien i krysset fra Teie skole. 

• På generelt grunnlag har sjefen over trafikk i kommunen uttalt at tiltakene som er gjort skal 

evalueres og dernest nye tiltak vurderes. FAU v/trafikkansvarlig Stig har bedt pent om «all 

ferdsel forbudt» ved nedre innkjøring m/unntak av bevegelseshemmede, skolens ansatte og 

vareleveranse.  

• Venstre side av Øvreveien er bedt gjort om til parkering forbudt i droppsone og høyre side «all 

stans forbudt».  

• Stig har samlet innspill, bilder, video og erfaringer ifm kjøretøy på skolens område og samlet 

dette i en rapport til vår kontaktperson hos kommunen. Dette vil holde/øke presset + 

oppfølging på nyåret.  

• FAU v/trafikkansvarlig Stig har bedt om at den korte veistrekning fra Teie Skole nedre 

innkjøring opp til krysset Teigar/Teie IF blir enveiskjørt (dvs at alle som parkerer/kjører inn på 



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 2 
 

skolens rundskjøringsområde MÅ kjøre ned Grindstuveien fra skolen. Dette vil begrense 

trykket i overgangsfeltene utenfor skolen og trafikk som skal tilbake mot 

Kolbergveien/Vestskogen MÅ da parkere/stoppe ved parkeringsplass utenfor Nøtterøyhallen. 

Vi slipper da også trafikkork i denne korte veistompen når foresatte kjører opp denne veien 

samtidig som busser kjører nedover.  

• FAU v/Stig har også stilt oss spørrende til hvorfor busstopp i Øvreveien ikke benyttes – og har 

fått til svar at bussene sliter med å klare svingen Øvreveien/Grindstuveien.  

• FAU vurderer det slik at dersom resten av Grindstuveien blir enveiskjørt vil de største 

utfordringene rund busstrafikk foran Teie Barneskole unngås. 

 

• Ang. brikkestyrte bommer ved innkjøring øvre og nedre vei til Teie skole: 

• Kort diskusjon i FAU, noe avventende meninger. Kommunen har sagt de er positiv til 

at disse bommene blir satt opp og kan mulig bistå med tilrettelegging/montering. 

Forslag til løsning er at FAU og Teie skole betaler for én bom hver (ca kr. 20.000,-). 

Penger til dette må evt. avsettes av FAU.  

• FAU har mottatt innspill (video) på trafikkfarlig situasjon utenfor skolen, oversendt Stig.  
• Reflekskampanje: avsluttet, Skjemaer samles inn nå, vinneren premieres. Cecilie går i dialog 

med den aktuelle lærer om premien som dekkes av FAU (Diplom + låne popcornmaskin av 
håndballgruppa?) 

 
Skolens Samarbeidsutvalg (SU), status v/Vibeke Holth (7. trinn) 
• Intet nytt 

  
Nye vedtekter for SFO i Færder kommune - høringsrunde: 
• Rektor ønsket denne sak tas opp i FAU som også blir tatt opp i skolens samarbeidsutvalg (SU) i 

begynnelsen av desember. I forbindelse med sammenslåingen av Nøtterøy og Tjøme 01.01.18 

skal det vedtas nye vedtekter for Færder kommunale skolefritidsordning. Det ble ønsket særlig 

tilbakemelding på punktene som vedrører daglig oppholdstid og årlig åpningstid samt 

plasstilbud/ plasstyper (Nøtterøy og Tjøme er forskjellige) 

• Innspill: Teie Skole FAU ønsker større fleksibilitet mht plasstyper, dvs fortsette med Nøtterøy 
Kommunes plasstyper, gjerne utvidede åpningstider.  

 
Fakkeltog: 2. trinns-representanter – Eva Nordskog (2C) orienterer. 
• Planleggingsmøte 28. nov. 

  
Status årshjul FAU, v/Tarald Høy, revidering/justering av årshjul FAU: 
• FN-dagen / Sammen i verden / annet tema e.l. – på hold ifm 17.mai-sak. 

 
Beslutningssaker: 

 
• Leirskole – høringssak fra FKFU (Færder Kommunale Foreldre Utvalg) 

• FAU Teie Skole ønsker leirskole høst 7. trinn, eventuelt vinter 6. trinn. FAU mener 
leirskole bør avholdes i god tid før barna slutter på barneskolen. 

• Flertallet i FAU ønsker leirskole på fjellet fremfor i nærområdet 

• FAU på Teie skole stiller seg bak rektors ønske om full uke, dvs leirskole 5 dager. 

• Ønsker et bedre tilbud enn Vassfaret. FAU foreslår at det avholdes en ny runde med 
presentasjoner av aktuelle leirskoler, og at reisetiden til leirskole økes i forhold til dagens 
reisetid, slik at flere, gode leirskoler blir aktuelle. Dette bør gjøres i fellesskap med resten 
av FKFU. 
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• Flytting av 17. mai-arrangement til Teie Skole (Prøveår): 

• Etter ønske fra skolen, en høring blant foreldre og avstemning i FAU har FAU vedtatt et 
prøveår med 17. mai på Teie Skole i 2018. Det blir en evaluering i etterkant, før en 
eventuell endelig beslutning om hvorvidt Teie Skoles 17. maifeiring i fremtiden skal være 
på skolens område eller Rosahaugparken.  

• Resultat av høringsrunden i klassene var i størrelsesorden 3/4 flertall for et prøveår på 
Teie Skole. 

• Intern avstemning i FAU var; 9 for, 6 mot, 1 blank. 

• Beslutningen er tatt med forutsetning: 

• at dette er ett prøve-år på Teie Skole 

• at kommunen kan tillate skolen å komme tilbake til Rosahaugparken dersom 
evalueringen tilsier dette. Kommunen har gitt et positivt svar på dette. 

• Korpset følger kommunens 17.mai komité anmodning, så det er ok. 

• 17. mai-komiteen er under etablering. 

 

Møtet hevet kl 21:15. 

Møteplan FAU: 

o 11. januar 
o 8. februar 
o 8. mars 
o 5. april 
o 3. mai 
o 7. juni 

Referat EN, sist endret: 11.12.2017 (TH) 


