
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: 8. nov. 2018 Start / slutt: 19.30 – 21.00 

Sted: Teie Skole, personalrommet 

Møteleder: Tarald Høy, FAU leder Protokoll: TH 

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

 

Klasse Tilstede Navn (FAU rep.) e-post 

1A frafall Margreth Jakobsdottir margretjakobs@gmail.com  

1B v Steffen Hope steffenh@online.no  

1C v (vara) Ann Helena Hiis Frøland ann.helena@gmail.com  

2A v Tone Bendixen post@yogarom.no  

2B v Cecilie Grenager cecgrenager@hotmail.com  

2C frafall Katrine Lofstad kinestad@hotmail.com  

3A v Helena Enoksen stiligt@yahoo.se  

3B v Marius Øygard mariusoygard@gmail.com  

3C frafall Rune Larsen larsenrune48@gmail.com  

4A v Marit S. Holst maritsolholst@gmail.com  

4B frafall Linn Veronica Rønning linn@hvatum.no  

4C v Randi Munkeby  randimunkeby@hotmail.com  

5A v  Anette Foss Aasmundrud anetteflette@gmail.com  

5B frafall May Britt Abrahamsen Nome  mb.nome@gmail.com  

5C V Magnhild Klingenberg-Liholt magnhildk@hotmail.com  

6A v Tarald Høy tarald.hoy@online.no  

6B V Frank Lindsøe frank@lindsoe.no  

6C V Fredrik Ødegaard Fredrik.odegaard@gmail.com  

7A v (vara) Ole Jacob Thomassen  ole.j.thomassen@usn.no  

7B V Eirik Dufseth eirikduf@gmail.com  

7C V Birgitte Røstum Semland b-roestum@online.no  

 

Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

1 Skolen informerer, v/ Rektor Jan Kristian Johansen. 

• Politikere i Færder har lagt inn i budsjettforslaget for 2019 en bevilling på 1mill.kr til 
sosiale formål til skolene i Færder, Teie Skole får trolig kr 100.000,-. FAU kan 
påvirke hva pengene skal brukes til. 

• Kommunen skal ha tilsyn på skolen, se egen sak under. 

• Gjenglemt tøy; Kurvene ble tømt nylig, iflg skolen var dette hovedsakelig tøy fra før 
sommeren. Tøyet hentes av Kirkens Bymisjon. FAU har bedt om at skolen sende 
SkoleSMS før tømming skjer, slik det er gjort tidligere. 

• Frukt og melk ordningen: Rektor mener det er for tidlig å evaluere enda. I tillegg 
venter skolen på kommunale retningslinjer. I tillegg vil SU bli hørt. 

• 7A spurte rektor om rutiner rundt lærerskifte. Mette Christophersen har søkt og fått 
innvilget permisjon fra Teie Skole. Læreren er viktig for klassen, læringsmiljø, 
sosialt miljø i klassen og på trinnet. Rektor informerte at det pågår overførings-
møter mellom Mette og ny lærer, at de er klar over at det kan være utfordrende for 
elevene å bytte lærer i siste år, og at de skal følge det opp, samt at det holdes 
møter med foreldre ved behov. Rektor føler seg trygg på at dette skal gå bra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Status FAU økonomi – v/ Frank Lindsøe (6B) 

• Beholdning er uforandret, ca kr 85.000,- 

• Klatreparken: Vi bør sjekke om vi fortsatt får midler fra Teie Vel til Klatreparken. 

 

Frank 
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Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

3 Status økonomisk støtte gruppen: v/Cecilie Grenager (2B) 

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

 

Cecilie  

4 Trafikksikkerhet, v/ Tarald Høy (6A) 

• Vi venter på Statens Vegvesen for ny skiltplan i «hjertesonen» rundt skolen. 

Trafikk 

gruppa 

5 Skolens Samarbeidsutvalg (SU), status v/? 

• Rektor har kalt inn til møte 28 nov. 

Magnhild 

Birgitte 

6 Færder Kommune Foreldre Utvalg (FKFU) 

• FKFU har kalt inn til første møte dette skole år til 21. november på Teie Skole. 

 

Tarald 

7 Sosialt miljø på skolen – fast åpen post 

• Foreldrerolle – Skolen gjør mye! - Hva kan vi foreldre gjøre mer? 

• Regler? Mer bevisstgjøring? strengere/tydeligere? nye regler? 

• Bursdager; praktiseres ulikt – kan FAU bidra mer? Minne om reglene vi har satt. 

• Hva gjør andre skoler? Innspill: Månedsbursdager, Vennegrupper? på alle trinn. 

• FAU ble enig å diskutere videre på desember møte – alle forbereder seg! 

 

 

 

 

Alle 

8 Årshjul FAU, v/FAU leder: 

• Reflekskampanjen: 
o Pågår. Noen reaksjoner på at lærere ikke teller. 
o Kan vi gjøre noe nytt? Revitalisere kampanjen, annen form, andre type 

reflekser? 
o Kan Mørketuren flyttes og bli en «kick off for reflekskampanjen? 
o Noen reaksjoner at kampanjen starter samtidig som vintertiden kommer 

(lysere) 
o Kampanjen bør vare hele mørketiden 

• Teiekveld 5.-7. trinn: Onsdag 21. november kl.18.-20-30 

• Foreldreskolen: Vi har foreslått tema for «Storforeldremøte» i Færder 

 

1.trinn 

 

 

 

 

 

Tarald/ 

FKFU 

9 Diskusjonssaker: 
Skolen v/rektor har orientert FAU om kommende tilsyn på skolen: «Teie Skole, varsel 
om tilsyn med tanke på godkjenning»:  

• Miljørettet helsevern i Vestfold fører på vegne av kommuneoverlegen tilsyn etter 
forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Teie skole er ikke 
godkjent. Tidspunkt for tilsynet er avtalt torsdag 20.12.18 kl 9:00 –14:00 

• Hensikten med tilsynet er å bidra til at elevene sikres et godt innemiljø på skolen 
og å vurdere om skolen drives i henhold de utvalgte paragrafene i Forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., og om den kan godkjennes. 

• FAU og Elevrådet kan melde til rektor eventuelt tilsynsmyndigheten dersom det er 
spesielle forhold som ønskes vurdert under tilsynet.  

• Tilbakemeldinger fra FAU skal sendes rektor innen 1. desember i år. 

 

 

 

 

 

Alle,  

følges opp 

på epost 

før fristen 

10 Beslutningssaker: 
Flytting av Teie Skole FAU’s 17. mai arrangement. 
FAU’s 17. mai arrangement ble i år avholdt på Teie Skole som et prøveår etter mange 
år i Rosahaug parken. Arrangement er i etterkant evaluert (se tidligere møtereferater) 
og høring blant elevene er avholdt.  
FAU har på dette møtet holdt en avstemming på hvor arrangementet skal holdes fra 
kommende år. 

• Votering i FAU skjer ihht vedtektene ved simpelt flertall, FAU var vedtaksføre ved 
minst 50% fremmøte. To forhåndsstemmer avgitt pga kunne ikke møte. 

• Stemmer ble avgitt ved skriftlig hemmelig valg på utdelt skjema: 
o Rosahaug parken: 4 stemmer 
o Teie Skole: 11 stemmer 
o Blank: 3 stemmer 
o Totalt 18 stemmer (inkl forhåndstemmer), 2 fravær 

• Avgjørelsen er nå tatt og FAU oppfordrer alle foresatte til å snakke positivt med 
barna om at 17. mai på skolen vår blir et flott arrangement for barna og oss andre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 
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Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

11 Eventuelt: 

• - 

 

 

Utsatte saker / Saker til neste møte: 

- Sosialt miljø på skolen (fokus på dette på desember møte) 

- Valg av nestleder 

Møteplan FAU:  

o 6 desember  
o 10. januar 
o 7. februar 
o 7. mars 
o 4. april 
o 9. mai 
o 13. juni (merk ikke 6. juni) 

 

Referat TH, sist endret: 13.11.2018 (TH) 

 


