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FAU-møte 1. September 2020 – «ikke-fysisk pga Covid19» 

AGENDA / NOTAT /  

 

Orienteringssaker: 

 

1. Skolen informerer 

a. Rektor informerer: - Rådmannen og kommuneoverlegen skriver følgende om utlån 

av aulaer, gymsaler etc.: «det tillates ikke utlån inntil videre».   

2. Økonomi 

a. Skibakke Korketrekkeren gruppa er skilt ut og midler til Skibakken er nå overført 

«Teiebakken Nærmiljøpark» sin egen nye bankkonto. 

b. Per 31.8 har FAU kr på konto:  

3. Økonomisk støtte-/ Prosjekt gruppa. 

a. Undergruppen Skibakken har sendt sluttrapport for tildelte midler lys i bakken. Det betyr 

også at FAU kan nå søke nye midler samme sted. 

b. Gapahuk prosjektet pågår og midler er sikret 

4. Trygg Skolevei-gruppa. 

a. FAU 2. Trinn skal nå organisere kampanje – se innstruks 

b. Linda Vibeto 2A foreslår tirsdag 15. Sept kl 07.45 til 08.30 ved skolen, Alle FAU rep som 

kan bør stille. Egen info kommer fra Linda Vibeto. SkoleSMS før og etter. 

c. Løse kampanjeskilt er foreslått, med tekst ifm «droppsone» og «parkeringssone» 

5. SU – Skolens Samarbeidsutvalg.  

a. FAU leder sitter i utvalget, inggen innkalling er kommet. 

6. FKFU - Færder Kommunale Foreldreutvalg.  

a. FAU leder sitter i utvalget, intet nytt så langt dette skoleår. 

b. Se: https://www.faerder.kommune.no/vestskogen-skole/rad-og-utvalg/fkfu-farder-kommunale-foreldreutvalg/ 

7. Miljøet på skolen - Sosialt miljø – Læringsmiljø 

a. Dette er hovedhensikten med FAU - Her må alle FAU bidra med innspill 

8. Årshjul aktiviteter 

a. Alle må gjøre seg kjent med FAU Årshjulet og kjenne sitt ansvarsområdet. 

b. Teiekveld 5. nov og 11. mars: Teiekveld, se pkt 1. - Opp til komiteen hva de skal gjøre.   

 

Diskusjonssaker: 

 

9. Skibakken – Korketrekkeren. FAU Teie Skole undergruppen «Skibakken – Korketrekkeren» er nå 

etablert som «Teiebakken Nærmiljøpark» med eget organisasjonsnummer, bankkonto, Vipps og 

grasrotandel i tippemidler.  

10. Gapahuken / Sportshytta – Se siste side inkl bilder. 
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Annet: 

 

11. Tilgang til FAU serveren (Google) vil gis innen kort tid til alle. I praksis vil også FAU leder kunne 

sende ut innstrukser for aktiviteter dere er ansvarlig for 

Eventuelt: 

 

12. FAU oppfordres til å ha dialog med foreldre og ta opp saker og ideer. Bruk også klassekontakten. 

 

 

FAU info: 

a. FAU leder: Tarald Høy (på valg) 

b. FAU nestleder: Bjørn-Erik Espresso Ryen-Grødahl 4B 

c. FAU sekretær: - 

d. FAU kasserer: Ann Helena Hiis Frøland 3C

e. SU (Samarbeidsutvalget): FAU leder + Ny 

f. FKFU (Færder Kommune Foreldre Utvalg): FAU leder 

 

FAU-møter: 

Normalt første torsdag i måneden på personalrom Teie Skole.  

Datoer 2020/2021: endringer kan forekomme pga Covid19 

- 3. September (ikke-fysisk, tas via epost) 

- 1. Oktober 

- 12. November 

- Prosjektmøter ifm aktiviteter kommer utenom 

 

Vedlegg: 

g. Møtereferat sist FAU møte – se Teie Skole nett. 

h. For Årshjul og oversikt over FAU representanter for skoleåret – Se skolens nettside 
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Notat - Gapahuken / Sportshytta – prosjektmøte 1. Sept kl 15.30-16.30 

 

Komiteen består av: rektor, SFO, FAU ved: Linda Vibeto 2A, Ine Cecilie Vonheim 3A, Bjørn-Erik 

Espresso Ryen-Grødahl 4B og Tarald Høy FAU leder 

Byggingen er godkjent i vår av kommunen og penger kr 230.000 er sikret. 

Bakgrunn: FAU fikk høsten 2017 midler til å bygge en sportshytte/gapahuk til allmenn nytte. 

Prosjektet ble forsinket, men størstedelen av tildelte midler fra Sparebankstiftelsen DNB er sikret.  

 

Komiteen holdt en befaring 1/9 på Teiehøyden Bhg sin nye gapahuk i Teieskogen.  

Kontakter: Kommunen ansvarlig for prosjektet i Teiehøyden: Trine Gustavsen. Byggmester er Harald 

W. Andersen.  

Denne har en utforming som kan passe FAU sitt prosjekt.  

Følgende er diskutert: 

- Gapahuken til Teiehøyden Bhg virker fornuftig. FAU komiteen tenker en utforming som en 

hestesko er mer passende og gir flere muligheter for uteskolen 

- Hestskovariant kan bli mørkere lysmessig, åpne flere «vinduer i bakvegg? 

- FAU har godkjent 50kvm så det er betydelig større enn Teiehøyden Bhg sin 

- Utforming: 

o I prinsippet samme som Teiehøyden 

o Det er flertall for en design-messig variant som likner skolen sin utforming, dette vil 

skape en helhet da gapahuken vil ligge formelt innen skolegrensen. 

▪ Ikke «tømmer», men mer rette linjer og panel ihht skolens bygg. 

▪ En større utgave opptil 50 kvm 

▪ Mer overbygd areal, evt mer overbygg innenfor hesteskoen 

▪ Mulighet/forberedt for et seil over arealet (ift dårlig vær) 

▪ Faste benker ( i stil benk utebenker på skolen?) + løse solide benker utenfor 

▪ Bålplass  

▪ En lager bod for skolens utstyr? 

o «Universiell utforming», evt krav må sjekkes, Rektor sjekker. 

▪ Adkomst inn til gapahuken for rullestolbruker.  

▪ Flatt parti innenfor hesteskoen, støpt dekke/platting? 

o  

- Budjetttilbud er ca kr 300.000,- dvs vi mangler kr ca 70.000,- FAU prosjektgruppe kan nå 

søke midler fra Sp.bank stiftelsen Nøtterøy-Tønsberg. Argumenter for flere midler:  

o prosjekt Uteskole krever noe mer fokus på skolens bruk 

o Universel utforming krever mer ressurser 

Se bilder neste side som viser planlagt plassering av Gapahuken Teie Skole  
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