
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. 

 

REFERAT - FAU-møte 08. februar 2018 

Dato: 8. februar 2018 Start / slutt: 19.30 – 21.00 

Sted: Teie Skole, personalrommet 

Møteleder: Tarald Høy, FAU leder Protokoll: Eva Nordskog 

Deltagere: Klasse/navn (evt stedfortreder / klassekontakt) 

 

Klasse Tilstede Navn e-post 

1A  Tone Bendixen post@yogarom.no  

1B X Cecilie Grenager cecgrenager@hotmail.com 

1C  Katrine Lofstad kinestad@hotmail.com 

2A X 
Jeanette Lunde  
for Kaja Dehli Andreassen 

kajadehli@hotmail.com 

2B X Stig Skjelland stig@parkveien9.no 

2C X Eva Nordskog eva.nordskog@gmail.com  

3A X Marit S. Holst maritsolholst@gmail.com 

3B X Linn Veronica Rønning linn@hvatum.no  

3C X Trine Orten Groven trine.orten@gmail.com 

4A  (har ingen representant)  

4B X Margrethe Kjelven kjelven@gmail.com 

4C X Elisabeth Varnes varnes@online.no 

5A X Tarald Høy tarald.hoy@online.no 

5B X Frank Lindsøe frank@lindsoe.no 

5C  Fredrik Ødegaard Fredrik.odegaard@gmail.com 

6A  Line Møller Mærsk linemoellermaersk@gmail.com 

6B X Eirik Dufseth eirikduf@gmail.com 

6C X Birgitte Røstum Semland b-roestum@online.no 

7.trinn X Vibeke Holth vholth@gmail.com 

7.trinn  Renate Grytnes renate.grytnes@gmail.com 

Rektor X Unni Skogbakke Unni.Skogbakke@faerder.kommune.no  

 

Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

1 Skolen informerer, v/ Rektor Unni Skogbakke. 

• Unni Skogbakke er konstituert rektor frem til sommeren 2018. 

• Jan Kristian Johansen blir ny rektor på Teie skole fra august 2018 (i dag 
rektor på Vestskogen skole). Han allerede nå inkludert der det er naturlig. 
Inviteres gjerne til FAU. 

• Spørsmål fra FAU om lærersituasjon i 7.trinn: Mye skifter i lærerstab på 7. 
trinn. Dette er uheldig i siste innspurt før ungdomsskolen. Rektor hadde ikke 
noen umiddelbar kommentar til dette, og FAU-representant understreker at 
informasjon til foreldrene på trinnet er essensielt.  

o Rektor gir en oppdatering på neste FAU møte. 

• SkoleSMS: Flere i FAU melder at de ikke har fått SkoleSMS (ifm Mørketur); 
Rektor undersøker. 

• Lekser: har fått mange gode innspill etter foreldremøte i 2017. Det blir ikke 
leksefri skole på Teie, men skolen ser på forbedringspotensialet og er opptatt 
av å gi riktige lekser. 

• Spørsmål ang. sunn matpakke: Foreldre ved 1.trinn reagerer på at elevene 
hver uke bes ta med «pølser og kakao» til uteskole, jfr fokus på sunn 
matpakke. Ønsker skolen å være en "sukkerbombe og fettskole"? - Definitivt 

 

 

 

 

 

    

 

Rektor 

 

Rektor 

 

 

 

 

 

mailto:post@yogarom.no
mailto:cecgrenager@hotmail.com
mailto:kinestad@hotmail.com
mailto:kajadehli@hotmail.com
mailto:stig@parkveien9.no
mailto:eva.nordskog@gmail.com
mailto:maritsolholst@gmail.com
mailto:linn@hvatum.no
mailto:trine.orten@gmail.com
mailto:kjelven@gmail.com
mailto:varnes@online.no
mailto:tarald.hoy@online.no
mailto:frank@lindsoe.no
mailto:Fredrik.odegaard@gmail.com
mailto:linemoellermaersk@gmail.com
mailto:eirikduf@gmail.com
mailto:b-roestum@online.no
mailto:vholth@gmail.com
mailto:renate.grytnes@gmail.com
mailto:Unni.Skogbakke@faerder.kommune.no


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. 

 

Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

ikke, svarer rektor. FAU oppfordrer skolen til mer bevisst ordvalg på 
ukeplanene, for eksempel "bålmat og varm drikke". 

• Spørsmål ang. Skolefrukt: Foreldre klager over rot. Noen dager får elevene 
ingenting, andre dager dobbelt opp. Blir fakturert også når frukten ikke 
kommer frem til elevene. 

o Rektor oppfordrer foreldre til å sende e-post til skolen dersom barna 
ikke får frukten de skal ha.  

o Alle i FAU viderebringer denne beskjeden til sin klasse. Skolen 
bruker mye tid og ressurser på administrering av skolefrukt, uten at 
denne oppleves som spesielt utjevnende mtp gratisprinsippet.  

o Bør skolen fortsette melke-/fruktordningen? (Herstad har stoppet) 
o Oppfordrer til diskusjon i FAU. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FAU 

2 Status FAU økonomi – v/ Frank Lindsøe (5B) 

• Beholdning er kr 64.216,-. Leirskolekonto: kr 17.800,- 

• Gaver til klassene: fornyelse av utstyr klassevis 

• Penger er avsatt (3500,-) fra tidligere møte høst 2017; Basket ball + 
volleyball 

• Cecilie 1B har innhentet priser.  

• Elevrådet får i oppgave å sjekke behov og ønsker med klassene 
 
Aksjon: FAU utarbeider et forslag som Elevrådet får. 
 

 

 

 

 

 

 

Cecilie 1B 

3 Status økonomisk støtte: v/Cecilie Grenager (1B) 

• FAU rep var på mottakelse av sjekken fra Sparebank1, og fikk sjekk. 

• Grillhyttekomité er etablert: Skolen v/rektor, Wenche/SFO, Mette 
Evensen/Uteskole, FAU/Cecilie 1B/Line 6A. Elevrådet skal være med fra 
møte nr 2. 

• Ny søknad sendt Sparebankstiftelsen 31.01 på kr.350000,- for tribune 

 

 

 

4 Trafikksikkerhet, v/ Stig Skjelland  
(se utfyllende beskrivelse i FAU møtereferat 23.11.2017) 

• FAU har fått gjennomslag i møte med kommunen 12.01.2018:  

• Skilting kommer etter planen i april ( begge innkjøringsveien til skolen. 

• Øverste del av Grindstuveien blir også enveiskjørt - kan kun gjøres 
nedover 

• Parkering forbudt i farlige soner. 

• Refleksvester: FAU har et overskuddslager; disse kan tilbys kjøpt av foreldre 
som trenger nye. 

 
Aksjon: Legg ut info om mulighet for kjøp av «Teie Skole»-refleksvester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva 2C 

 

5 Skolens Samarbeidsutvalg (SU), status v/Vibeke Holth (7. trinn) 

• Intet nytt. 

 

 

6 Fakkeltog: Eva Nordskog (2C) orienterer. 
Arrangementet ble holdt samme dag torsdag 8. februar kl. 18.00, Arrangementet ble 
i år kalt "Kveldstur med boller og fakler for 1. - 4. trinn ", men pga uheldig 
værmelding arrangementsdagen besluttet komiteen å droppe fakler og heller be alle 
ta med lommelykt. Det fungerte veldig fint, barna koste seg på Speiderbo og lekte 
rundt i skogen med lommelykter, alle fikk gratis boller og det ble god stemning med 
bål og lykter. Komiteen lager rapport og kommer trolig til å anbefale å gå bort ifra 
fakler på fremtidig vinterarrangement for denne aldersgruppen. Utgifter ifm ved og 
førstehjelpspakke sendes FAU (overlates 17.mai-komiteen). 
 
Aksjon: Komiteen lager rapport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva 2C 

 



Teie Skole - FAU 
 
FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg - skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til et godt hjem-skole-samarbeid. FAU skal 
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Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

7 17.maikomiteen  

• Emilie Jul-Larsen Aas (barn i 1.+ 3.trinn) er valgt som komiteens leder.  

• Møter er avholdt og komiteen er i gang. 

• Info om arrangementet på Teie Skole bør ut tidligere enn vanlig mtp nytt sted. 

• Skriv sak til teieskole.no, evt Eirik Aunemo (far ved skolen og TB-redaktør) 

• Gaveansvarlig - kan FAU bevilge penger til innkjøp av gaver til fiskedam? 17. 
Mai-komiteen kan søke mer konkret om dette. 

• Kommer 17. mai til å falle inn under gratisprinsippet? Må sjekkes! - Tarald 
 
Aksjon: Skriv sak til teieskole.no, + TB/Øyene (Eirik Aunemo, far og TB-redaktør) 
 

 

 

 

 

 

 

Tarald 5A 

Tarald 5A 

8 Leirskole - FKFU (ex-NKFU) Færder Kommune Foreldre Utvalg;  

• Innspill fra FAU ble gitt på FKFU i november 2017: De ulike skolene meddelte 
sine ønsker til John Martin Holmvik, Færder kommune representant. Med 
unntak av skolene på Teie var det en klar trend at man ønsket seg turer i 
nærområdet med flest mulig overnattinger (4). De fleste ønsket seg tur i løpet 
av 6.trinn, noen også i 7., og en i 8.trinn.  

 

 

9 Status årshjul FAU, v/Tarald Høy, revidering/justering av årshjul FAU: 

• Årshjulet er uendret. Noen justeringer er under planlegging. 

• Foredrag for foreldre – «Foreldreskolen» - i desember / januar. Vi har hatt et 
arbeidsmøte i FAU tidligere der vi snakket om Foreldreskolen, aktuelle temaer 
for foreldreskole på de ulike trinnene osv. Tarald sjekker hvor disse ble av? 

• Sjekk med FKFU om det er planlagt noe felles for hele kommunen. I 
desember og januar skjer det mye, bør kanskje heller ta sikte på å arrangere 
noe slikt i november? 

 

 

 

 

Tarald 5A 

 

Tarald 5A 

10 Beslutningssaker: 

• Ingen  
 

 

12 Eventuelt: 

• Kort diskusjon rundt «Leksefri» skole (se referat FAU 11.01.2018). 

• Temaet vil være del av «Teie Skole 2.0» som er i arbeid.  

• Man må definere «Leksefri», bedre betegnelse er f.eks.; «Riktige Lekser» 
 
Reflekskampanje – vinnerklassen 6B 

• 6B elev Bea fikk i oppdrag å kontakte FAU for å etterlyse om de får se 
ønsket film «Star Wars», og når?  Beskjed kan gis til kontaktlærer Maren. 

 

 

 

 

 

 

Eirik 6B 

(sjekk med 

Cecilie 1B) 

 

Saker til neste møte: 

• Årshjulet: «Foreldreskolen» - foredrag i høst – temaer?, Gjenopplive «Brukt- og Byttemarked» 

• Bør Teie skole fortsette melke- og fruktordninger? 

• 17.mai komiteen vil informere. 

Møteplan FAU:  

8. mars,  

5. april,  

3. mai,  

7. juni,  

 

Referat TH, sist endret: 20.02.2018 (TH) 

http://teieskole.no/
http://teieskole.no/

