
FAU Teie Skole 
 
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 1 
 

 

MØTEREFERAT - Oppstartsmøte Teie Skole 17. mai komité 2020 

Onsdag 12.02.2020, kl. 20.00, Teie Skole 

  Kl. Navn tittel e-post Telefon ROLLE 

v 3A Tine Havn Hanssen FAU Tinehanssen1@hotmail.com 93802550 Kiosk/Kafe 

v 3A Kenneth Silseth klassekontakt kennethsilseth@gmail.com 90131727 Underholdning 
(TT) 

v 3B Bjørn-Erik Espresso Ryen-
Grødahl 

FAU espresso1974@gmail.com 98234806 Rydding/Vakt 

v 3B Lisa Wicklund-Larsen klassekontakt lisa@wicklund-larsen.no 95163385 Leker 

  3C Kariann Fredriksen FAU kariannfredriksen@gmail.com 40219436 Kasserer? 

v 3C Johanne Rosenvinge Berling klassekontakt johanne.r.berling@gmail.com 95219269 Kiosk/Kafe 

v 6A Anette Foss Aasmundrud FAU anetteflette@gmail.com 99619699 Leker 

v 6A Susanne Bech Pettersen klassekontakt masueng@hotmail.com 47362057   

v 6A Trine Haugen klassekontakt trine.haugen@navio.no 90973985 Natursti 

v 6A Camilla Samuelsen Matre klassekontakt camilla@extend.as 48004842 Underholdning 
(TT) 

v 6B May Britt Abrahamsen Nome  FAU mb.nome@gmail.com 90621664 Leker 

  6B Henning Kruhaug klassekontakt henning.kruhaug@me.com 95894940   

v 6C Magnhild Klingenberg-Liholt FAU magnhild.klingenberg@siv.no  92696620 Vaktlister 

v 6C Helle Ulltveit-Moe klassekontakt heumoe@gmail.com 40062163 
 

 

Orientering fra FAU leder om resultatet av avstemming om sted for 17.mai arrangementet for 

Teie Skole:  

Starten av møte ble brukt til gjennomgang av avstemmingen via tjenesten SurveyMonkey. 

Avstemmingen åpnet fredag 31. januar kl 15.15 og lukket fredag 7.1.kl 00.00. Resultat avgjøres ved 

simpelt flertall: Arrangementet flyttes til Rosahaugparken fra og med i år. 

 

 

Kommentar til resultatet fra FAU:  
Pga GDPR reglene har ikke FAU full tilgang til kombinasjonen navn/epost/mobil til alle foresatte ved 
skolen. Alle foresatte fikk derfor en SkoleSMS med en link til løsningen for avstemming 
(SurveyMonkey). Vi mener at med den måte avstemmingen har foregått på har få feilkilder.  
FAU har gjennomgått resultatdata for dobbeltstemmer uten nevneverdige feilkilder. Endelig resultat 
blir derfor stående slik det fremstår i løsningen vi valgte. Med forskjellen og antall stemmer i favør av 
det ene alternativet, så vil ikke noen få feilkilder ha noe praktisk betydning. Kun grafiske resultater er 
eksportert og lagret, resten av dataene fra avstemmingen vil bli slettet når tjenesten utløper. 
 

Figuren på neste side kan brukes i melding til foresatte om resultat (følger separat til dette referatet. 

 

Rosahaugparken - FAU og Teie Vel samarbeider om et felles 17. 
mai arrangement i parken 
 

55.41% (256 stemmer) 
 

Teie Skole - FAU holder 17. mai arrangement ved skolen 
 

40.91% (189 stemmer) 
 

Blank / Vet ikke / Ønsker ikke mene noe 
 

3.68% (17 stemmer) 
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Konstituering av Teie Skoles 17. mai komité 

Komitéen består fra FAU Teie Skole side 14 oppmøtte foresatte. Grunnet den nye situasjonen er ikke 

komitéen formelt satt, men det ble i diskusjonen raskt konkludert at rollefordeling skissert under 

avstemmingen var et godt utgangspunkt. Skolens del av rollene ble fordelt slik skrevet i komite listen 

over. Enkelte roller må koordineres med Teie Vel / Teie 17.mai komité.  

Ingen ville stille som komitéen leder. 

Det ble foreslått at Teie Vel / Teie 17.mai komité stiller med en person som komitéen leder. 

Videre kjøreplan må avtales med Teie Vel / Teie 17.mai komité. 
 
Forslag til neste møte er onsdag 26. februar kl 19.30-21.00 på Teie Skole. 
 
Aksjoner frem til neste møte: 

• Tine 3A oppdaterer Facebook side for komitéen. 

• 6A må finne ut om alle de som stilte (4 stk) skal bidra? 

• Tarald/FAU fortsetter klargjøring eksisterende dokumentasjonen og oppretter tilganger på nett. 

• Sende vaktlister+klasselister til Magnhild, Tarald 

• Pressemelding (FAU/TH sammen med Teie Vel) 
 
Neste møte: Onsdag 26.feb kl 19.30-21.00 
 
 
Referat TH/FAU, sist endret: 12.01.2020 (TH) 


