
Møtereferat FAU Teie skole 07.09.2017 

• Rektor informerer 
▪ Status utvikling av skolegården?  

➢ Det er ønske om å lage ballbinge på baksiden av skolegården ved 3. trinn sin SFO 
base. Det er laget tegninger, det er hentet inn tilbud og det har vært dialog med 
kommunen. Line M Mærsk hører med Bente Grepprud om status i saken.  

➢ Skolen jobber videre med å få fjernet "haugen" i skolegården da denne skaper 
en del utfordringer i skolegården. 

➢ SFO leder ønsker seg gapahuk i skolegården. Cecilie Grenager følger opp dette 
med Wenche for å få oppdatert status i saken. 

▪ Skal RAUS videreføres med finansiering fra FAU? 
RAUS har vært et aktivitetstilbud for SFO barn på 3 og 4.trinn på Teie skole. Det har for 
eksempel vært gjennomført yoga og dans med stor suksess. Tilbudet har vært til de 
barna som ønsker det så lenge det er plass. Barna må ikke være med alle 5 gangene 
aktiviteten "kjører" hvis de ikke vil. Kostnaden har vært på 500 kr per gang og blitt 
finansieres av FAU. Rektor forteller at kulturskolen er tilbake i SFO tiden for 2.trinn, og 
tenker at dette kanskje erstatter RAUS. Nina Lorentzen hører med Wenche om hvilke 
planer hun har for skoleåret 2017/2018. FAU er positive til å finansiere RAUS videre.  

▪ Hva gjøres videre for å få på plass ny skolefane? Sparebank stiftelsen har bevilget NOK 
70.000 til ny skolefane. Arbeidet stoppet opp i mars 2017, men er nå i gang igjen. 
Kunstner er valgt og skolen avventer utkast til skisser. Rektor involverer FAU ved behov. 

▪ Digitalisering i skolen. Alle 7. klassinger på Nøtterøy har fått egen PC. Det jobbes i større 
grad med å ta i bruk teknologi inn i skolehverdagen enn tidligere og det er bra! 

 

• Årshjul aktiviteter (se vedlegg).  
▪ Innholdet i årshjulet til FAU er moden for revidering, her bør en tenke nytt. Dette bør 

jobbes videre med i de neste møtene.  
▪ FN dagen – "Sammen i verden" – hva ønsker skolen, FAU og klassekontaktene å gjøre 

med dette videre? Dette bør vurderes som en del av revideringen av innholdet i FAU sitt 
årshjul. 

 
 

  



• Høringssak – prøveår med 17.mai arrangementet på Teie skole 
 
FAU ønsker å lodde stemningen for å gjennomføre 17.mai på Teie skole i 2018. Forslaget er å ha et prøveår 

hvor det gjøres en evaluering i etterkant av arrangementet før man bestemmer seg for en eventuell permanent 

flytting til Teie skole. Saken vil bli lagt frem på høstens foreldremøter hvor foreldrene blir invitert til å sende e-

post til FAU representant med innspill til saken. 

Argumenter for å ha arrangementet på Teie skole: 

➢ Rektor og FAU ønsker et skole arrangement som er med å skape mer tilhørighet til skolen som 
samlingspunkt i nærmiljøet. 

➢ Et arrangement uten værforbehold da det vil være mulig å flytte innendørs ved regnvær. 
➢ Gjennomføringen av arrangementet vil bli mye enklere i og med at Teie skole vil være åpen og tilgjengelig.  

▪ Enklere rigging og nedrigging i og med at alt utstyr allerede befinner seg i området  
▪ Mange av dugnadstimene for foreldrene på 3 og 6.trinn kan gjøres i dagene før 17.mai 
▪ Behovet for å låne frysere og lagerplass til mat, is drikke osv ville vært dekket ved å bruke 

skolens fasiliteter 
▪ Det vil være mindre bekymring knyttet til at lånt utsyr kan gå i stykker 
▪ Teie talenter hadde fått en flott scene og man hadde sluppet å låne lydanlegg 
▪ Tilgang på flere toaletter  

 

• Status økonomi v/Frank 
▪ FAU konto 67 000 NOK 
▪ Klatrepark 3000 NOK 
▪ FAU har nylig bevilget NOK 9000 til Teie refleksvester for 1.trinn og 4.trinn, og NOK 

16.000 til Trivselslederprogrammet. 
 

• Søke om økonomisk støtte/utvikling av skolegården. Det er satt ned en gruppe med Tarald Høy, Line M 
Mærsk, Cecilie Grenager og Fredrik Ødegaard som jobber videre med saken. 
 

• Trafikksikkerhet v/Stig.  
▪ Det ble i januar 2017 avholdt et større møte med Teie skole, Teigar skole, SFO, 

barnehagen, FAU'ene, Nøtterøy kommune m.m. Etter møte ble det laget en 
oppsummering med prioriterte tiltak. Kommunen har gitt tilbakemelding, men det er kun 
noen tiltak som er gjennomført. Stig purrer kommunen om å få opp skilting, merking av 
droppsone og skilt innkjøring forbudt +++.  

▪ De som leier skolen kjører fortsatt inn i skole skolegården! Det er ønske om at Rektor 
følger opp dette med leietakerne.  
 

• FAU møter skoleåret 2017/2018 blir på torsdager ?.okt, 30.nov, 11.jan, 8.feb, 8.mars, 5.april, 3.mai, 7.juni 
 

• Representanter for FAU skoleåret 2017/2018 
 FAU leder – ikke valgt 
 Nestleder FAU – Sig Skjelland 
 NKFU – Stig Skjelland 
 SU – Linn Veronica Rønning og Vibeke Holth 
 Kasserer – Frank Lindsøe 
 Sekretær – ikke valgt 

 
 

----------------------- Neste møte er torsdag 12.oktober 2017 KL19.30-21.00 ------------------- 


