
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: 7. feb 2019 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 - Margreth Jakobsdottir margretjakobs@gmail.com  

1B v Steffen Hope steffenh@online.no  

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

2A v Tone Bendixen post@yogarom.no  

2B v Cecilie Grenager cecgrenager@hotmail.com  

2C v Katrine Lofstad kinestad@hotmail.com  

3A - Helena Enoksen stiligt@yahoo.se  

3B v Marius Øygard mariusoygard@gmail.com  

3C v Rune Larsen larsenrune48@gmail.com  

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

4B v Linn Veronica Rønning linn@hvatum.no  

4C v Randi Munkeby  randimunkeby@hotmail.com  

5A v Anette Foss Aasmundrud anetteflette@gmail.com  

5B - 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 - Fredrik Ødegaard Fredrik.odegaard@gmail.com  

7A v 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 Rektor informerer – utgår denne gangen 
Se pkt 9 for infosak. 
 

 

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

• Beholdning er kr. ca kr 85.000,- 

• Klatreparken: Teie Vel kan bidra med vedlikehold basert på aksept i årsmøte. 

 

Frank 

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

• -  

 

4 Trafikksikkerhet, v/ Tarald Høy (6A) 

• - 

 

5 Skolens Samarbeidsutvalg (SU), status v/? 

• - 

 

6 Færder Kommune Foreldre Utvalg (FKFU) 

• - 

 

 

7 Sosialt miljø på skolen – fast åpen post 

• - 

 

8 Årshjul FAU, v/FAU leder: 

• Mørketuren: arrangeres tirsdag 12.2 

 

1.trinn 
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Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

9 Informasjonssak: 
Teie Idrettsforening orienterte om mulighetsstudien rundt Teie Idrettspark:  

• Roger Nilsen og Mette Fagernes fra Teie IF orienterte om mulighetsstudien som 
gjennomføres i regi av Teie Idrettsforening.  

• FAU fikk se skisser og høre tanker rundt området. Parkering og trafikksikkerhet ble 
trukket frem. Bl.a. ble det nevnt en mulig ny parkeringsplass nedenfor dagens 
klubbhus, bl.a. til bruk for Teie Skoles ansatte på dagtid, noe som igjen kan frigjøre 
dagens lærerparkering til skole/leke-areal. 

• TIF ønsker å involvere Teigar og Teie Skole da Idrettsparken involverer muligheter 
for alle brukere i skolealder både i og utenfor skoletiden.  

• TIF er opptatt av mulighetene en ny idrettspark gir for aktiviteter for skolen. 

• Generelt vil aktiviteter trekkes nærmere Teigar med ballbinger, sykkel-løyper 
(pump-track), frisbee-golf, skøytebane m.m. Friidretts-baner er foreløpig ikke 
prioritert, bl.a. pga dette ikke lenger er krav et krav i undervisningsplanen. 

• Prosjektet er kun i startgropa, og ingenting er 100% besluttet. 

• Innspill fra foreldre kan tas imot via FAU. 
 

 

 

 

10 Informasjonssak II: 
Flytting av 17. Mai til Teie Skole – Informasjon fra gruppen «Teie 17. mai-komite» 
 

• Med bakgrunn i en kritisk artikkel i Tønsberg Blad (27.01.2019) ifm flyttingen av 

17.mai arrangementet fra Rosahaugparken til Teie Skole, valgte FAU å invitere en 

foreldregruppe som er imot flytting av arrangementet for å holde et innlegg i FAU. 

• Tanker og ideer presentert: 

o Den største arbeidsmengden gjøres i forkant av dagen. 

o Jobben på selve dagen må reduseres. 

o Arrangementet må ha tydelige tidsrammer slik at frivillige kan gå på egne 

private arrangementer. 

o Tydeliggjør oppstart (start/slutt) og hold skjema. 

o Vis tydelig frem hvem som er arrangør for å gi annerkjennelse til de som 

gjør en dugnadsinnsats. 

• Gruppen «Teie 17. mai-komite» presenterte tre alternativer: 

1. Teie Skole FAU arrangerer eget arrangement på Skolen. Arrangement i 

Rosanes videreføres av andre («Teie 17. mai-komite») 

2. Bredt sammensatt arrangement i Rosanes-parken. Avlaster Teie Skole 

FAU og overskuddet deles. 

3. Arrangementet i Rosanes videreføres av Teie Skole FAU 

• Etter sin presentasjon takket FAU leder for innslaget og gruppen forlot FAU møtet. 

• Se eget dokument vedlagt dette referatet for gruppen sin presentasjon. 
 

 

 

 

 

Alle 

11 Diskusjon internt FAU etter pkt 10 

Diskusjon i FAU ift den informasjonen som ble gitt i pkt 10. 
 

• Det var ikke lagt opp til noen avstemning eller diskusjonen om FAU skulle snu eller 
ikke, noe som ble opplyst gruppen i forkant. Men kritiker-gruppen informerte i sin 
presentasjon at de gav FAU en frist til 14. februar for et tilsvar da de ønsker å 
arrangere et 17.mai arrangement i Rosahaugparken. 

• Alle fikk mulighet til å kommentere og gi innspill. 
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Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

• Det ble stilt spørsmål om den reelle størrelsen på kritiker-gruppen og det reelle 
antall foreldre ved skolen som faktisk støtter et arrangement i parken. 

• Flere innspill på at enkelte sider av debatten i media var usaklig og ufin, men at 
dette informasjonsmøte var et bra tiltak for å dempe den ufine delen av debatten. 

• Som det fremgår av valget i november 2018 er det blant FAU tilhengere av et 
arrangement i parken. 

• Det kom et forslag om FAU skulle utfordre gruppen med oppgaver og spørsmål, 
men etter en kort diskusjon ble dette ikke videreført. 

• Det ble også påpekt at gruppen ikke kom med noe særlig nytt eller hadde konkrete 
varige forslag til arbeids- og ansvarsfordeling ved et eventuelt arrangement på 
Rosanes (ref forslag 2). 

• FAU mener vi ikke har mer å forsvare, og at prosessen har vært god nok. Det vil 
ikke være legitimt å snu i avgjørelsen nå, eller holde en ny avstemming i saken. 

• FAU ble samstemt i å opprettholde beslutningen som er valgt. 
 

 

Utsatte saker / Saker til neste møte: 

- Valg av nestleder 

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

Møteplan FAU:  

o 7. mars 
o 4. april 
o 9. mai 
o 13. juni (merk ikke 6. juni) 

 

Referat TH, sist endret: 13.02.2019 (TH) 

 


