
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: 16. januar 2020 Start / slutt: 19.30 – 21.00 

Sted: Teie Skole, personalrommet 

Møteleder: Tarald Høy, FAU leder Protokoll: TH/JKJ 

Deltagere: Se listen under. Klasse/navn (evt stedfortreder / klassekontakt) 

 

Tilstede Kl. FAU rep. e-post 

v  1A Linda Vibeto lindavibeto@hotmail.com  

v  1B Sondre Sivertsen Sondre54@hotmail.com  

v 1C Lisbeth Hauge Lisbeth.hauge@hotmail.no  

- 2A Christian Aarvold Christian.aarvold@gmail.com  

v  2B Steffen Hope v/kl.kontakt steffenh@online.no  

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

v 3A Tine Havn Hanssen Tinehanssen1@hotmail.com  

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

v 3C Kariann Fredriksen kariannfredriksen@gmail.com  

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

V 4B Marius Øygard mariusoygard@gmail.com  

 - 4C Rune Larsen larsenrune48@gmail.com  

 V 5A Elise Bringaker elise.s.bringaker@tonsberg.kommune.no  

 - 5B Linn Veronica Rønning Hvatum linn@hvatum.no 

 v 5C Randi Munkeby  randimunkeby@hotmail.com  

 V 6A Anette Foss Aasmundrud anetteflette@gmail.com  

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

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

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

 V 7B Jo Garcia Gullvåg jogull@hotmail.com  

 - 7C Pernille Engebretsen pernilleengebretsen@gmail.com  

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

 

Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

1 Skolen informerer, v/ rektor Jan Kristian Johansen. 

• Innmelding av 1. trinn har frist 1.2, Teie Skole forventer 60-70 nye elever. 

• Trafikksituasjon ifm. Kjeldaas og Teie IF; ingen hendelser å melde, Kjeldaas 

har skiltet godt siste tiden. Alle skolens elever ser film om trafikksikkerhet 

«stopp, se vink». Lenke til filmen på ukebrev med oppfordring til å se samme 

med foresatte også. 

• Teies Skole har en pott på noe over kr 100.000 til gratisaktiviteter, 

overholdelse av gratisprinsippet og til utjevning av sosiale forskjeller. 

 

 

 

 

 

2 Økonomi – v/ kasserer: 

• Beholdning er kr. ca kr 93.000,-. Med noe forbehold ifm konto er nå i bruk ifm 
Skibakke og Elevbedrift 7.trinn. 

 

 

Kasserer 

3 Økonomisk støtte gruppa / Prosjektgruppa:  

• Grillhyttekomité: kommunen ser fortsatt på saken. FAU har sikret at tildelte 
midler fortsatt er tilgjengelig dersom prosjektet er forsinket. 

• Skibakken: 

 

 

4 Trygg Skolevei 

• Gruppa bør planlegge en Trygg Skolevei-kampanje nå i mørketiden. 

• Skolepatruljen/elevrådet bidrar. Koordiner med skolen trafikkansvarlig 

Trafikk gruppa: 

1. og 2. trinn 
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Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

• FAU stilte spørsmål om skiltet ved øvre innfart til skolen (”kun varetransport”) 
kan flyttes nærmere ”rundkjøringen” da kan vi med loven i hånd unngå 
parkering som krever rygging i ett presset område. 

 

Rektor 

5 Skolens Samarbeidsutvalg (SU) 

• SU mangler politisk rep, så møte utsatt igjen. 
Rektor, Tarald, 

Magnhild 

6 FKFU - Færder Kommune Foreldre Utvalg 

Se eget referat under Færder Kommunen nettsider (evt søk «FKFU»: 
https://www.faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/skole/rad-og-utvalg/farder-
kommunale-foreldreutvalg-fkfu/ 

• Gratisprinsippet diskuteres sentralt. Skal behandles politisk. 

• FKFU har neste møtet 18. mars 2020 på Teie Skole. 

 

Tarald 

7 Sosialt miljø på skolen – fast åpen post 

• Fast åpen post 
 

Alle 

8 Årshjul FAU, v/FAU leder: 

• 17. mai komiteen har fått beskjed om å starte opp. 

• Trafikkampanje planlegges. 

 

FAU 3.+6. tr.  

9 Diskusjonssaker: 

• Nye fotballer 3.trinn. Spørsmål fra en forelder om FAU kan kjøpe noen 
fotballer til 3 trinn. FAU bidrar jevnlig med baller til elever. Rektor nevnte i pkt 
1 at skolen har midler til materiell, også baller til elevene. FAU foreslår derfor 
skolen bidrar med å fylle opp når baller slites eller mistes:  

• Skolen bekrefter - kjøper inn baller til alle klasser som trenger det ila. kort tid. 
 

 

 

 

Rektor 

10 Beslutningssaker: 
Søke «omsøking av tildelt midler til Sportshytte+Amfi: 
De tildelte midler fra Sparebank1BV (vår 2018) kr 130.000,- er utgått på tid. 
Tildelingen høsten 2017 fra Sparebankstiftelsen DNB (kr. 220.000) består. 
disponible ble utdelt og øremerket «grillhytte og utendørs amfi» 
 
Forslag fra FAU leder å utsette «Amfi-delen» av prosjektet og fokuserer på å få 
Grillhytta gjennomført med sikrede midler. 
Diskusjon i FAU endte i enighet om å gjennomføre prosjektet som søkt å se hvor 
langt midlene rekker. Undersøke mer hva som står i søknadsteksten og med 
stiftelsen om kravene til tildelt midler. Fokus på søke formell utsettelse. 
 

 

 

 

 

 

 

Rektor/kommu

nen 

Tarald 

11 Beslutningssaker: 
17. Mai arrangement. Se også referat m/vedlegg fra FAU-møte 5.12.2019. Teie 
Vel, inkl. en gruppe foreldre ved Teie Skole har invitert til samarbeid om et felles 
17. mai arrangement. FAU må beslutte hva vi gjør videre. 

• Innspill at fortsatt uklart ang ansvarsdeling, noe delte meninger om dette er 
nødvendig på å ha 100% avklart. 

• FAU er opptatt av kontinuitet og varig forpliktelse. 

• Innspill på at vi sitter med tre temaer: 
o 1. Legitimitet, hvem bestemmer 
o 2. Logistikk, organisering 
o 3. Sted for 17. mai arrangementet. 

• Etter en del diskusjon, penset vi inn på hvordan man best kan bestemme sted 
for arrangementet. Diskusjonen endte i en simpel håndsopprekking der 
tilnærmet alle stemte på at en avgjørelse bør skje med involvering av alle 
foreldre utenfor Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU). Formen er ikke endelig 
bestemt, men en form innen FB, Google Forms, SkoleSMS eller ranselpost 
ble ansett som mer aktuelt enn et allmøte på skolen.  

• Årets 17.mai komité ble gitt et uformelt mandat til å bidra i denne formen. (?) 
 

 

12 Eventuelt: 

• - 
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FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg - skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til et godt hjem-skole-samarbeid. FAU skal 
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Saker til neste møte: 

 

- Alle kan søke FAU midler?. Andre FAU tildeler midler basert på innkomne søknader fra elever. 

Skal FAU «markedsføre» denne muligheten til å søke penger til små og store prosjekter hos 

elevene? Hva skal kriteriene være?  

 

Saker utover faste poster bør sendes inn en uke før møte. 

 

Møteplan FAU:  

a. 27. februar 
b. 2. April 
c. 7. mai 
d. (4. Juni) 

 

Referat TH, sist endret: 19.01.2020 (TH) 

 


