
FAU Teie Skole 
 
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. 

Side 1 
 

 

Hvor skal Teie Skole avholde sitt 17. mai-arrangement i fremtiden? 

FAU hadde en god prosess høsten 2017 og vi hadde flere evalueringer. For de som ikke kjenner 
saken så godt oppfordrer vi til å lese møtereferatene og dokumentasjon i FAU 2017/18 - alt finner 
dere på skolens nettsider under Råd og Utvalg/FAU/Arrangementer. 
 
Teie har hatt sin 17. mai-feiring i Rosahaugparken på Rosanes i rundt 60 år, og før det også ved Teie 

Idrettsanlegg. Forskjellige lag og foreninger har hatt ansvaret i årenes løp. FAU Teie skole tok over 

stafettpinnen på midten av 90-tallet, og arrangerte 17. mai i Rosanesparken frem til og med 2017.  

Da Grindløkka og Teie barneskoler ble slått sammen til nye Teie Skole ble det i flere omganger 

diskutert uformelt i FAU en mulighet til å knytte 17.mai som et positivt arrangement til Teie skole. 

Høsten 2017 ble det vedtatt at det skulle gjennomføres et prøvearrangement 17.mai 2018 på Teie 

Skole. Arrangementet skulle fortsette å være åpent for alle på Teie, men lette noe av det praktiske 

ansvaret som Teie Skoles foreldre har ansvar for. Etter prøveåret ble det gjennomført en evaluering 

som ble tilgjengeliggjort for foreldre ved skolen og nærliggende barnehager, samt ved 

arrangementets Facebook side. Intensjonen var at barn på Teie skole skulle besvare samme 

undersøkelse i skoletiden. Av 352 svar sto foreldre for rett i overkant av 76% av besvarelsene. 

Resultatet ble 47,6% stemmer for Teie skole, 11% blanke og 40,2% stemmer for Rosahaugparken. 

Det ble diskutert i FAU om grunnlaget var tilstrekkelig for å kunne ta en beslutning, og FAU ønsket en 

høring hos barna selv med valget mellom Teie skole og Rosahaugparken. 70% av barna valgte 

Rosahaugparken. Med bakgrunn i forarbeid, evalueringen, høring hos barna, samt diskusjoner innad i 

FAU, valgte FAU 8.11.2018 å legge kommende 17.mai arrangement til Teie Skole. 

Som følge av prøve-flyttingen i 2018 og beslutningen i FAU om å fortsette på skolen tok en gruppe 

foreldre ved skolen med flere initiativ til å videreføre et arrangement i Rosahaugparken. «Teie 17. 

mai-komité» ble dannet, og i 2019 fikk Teie to 17. mai arrangementer. Begge arrangement var godt 

besøkt, men tilbakemeldinger har vist at situasjonen skapte uro hos barna og usikkerhet hos lokale 

bidragsytere. Det er ikke uvanlig at barneskoler har sitt eget 17. mai-arrangement, men etter 2019 ble 

det ytret ønske om et samlet arrangement for barn, ungdom og voksne på Teie. 

Hvorfor en ny avstemming nå? 
Setter vi argumenter til side, sitter vi i nåværende FAU med to elementer som gjør at vi nå velger å gå 
ut bredere og til alle medlemmer av Foreldreutvalget ved skolen (alle foreldre ved Teie Skole er 
medlem av Foreldreutvalget, og FAU er deres arbeidsutvalg/styre).  
 
1. Teie har fått to arrangementer på 17. mai, og FAU er informert at «Teie 17. mai-komité» vil 

fortsette å arrangere i Rosahaugparken. 
2. Vi har en ny situasjon høsten 2019 der Teie Vel sammen med en foreldregruppe har invitert FAU 

til å ha et felles arrangement i Rosahaugparken på Rosanes ved å presentere et forpliktende 
avlastende samarbeid, med ansvarsfordeling mellom FAU/Teie Vel/andre som bidrar. 

 
To ganger har vi opplevd et 17. mai arrangement på Teie Skole og mange har opplevd arrangementet 

i Rosanesparken. Begge steder er åpent for alle som ikke nødvendigvis har barn i skolen.  

FAU Teie Skole med sine 20 representanter har i møtet 16.1.2020 valgt å høre på alle foreldre ved 

skolen om hvor de ønsker et fremtidig 17. mai arrangement. FAU er i denne sammenheng opptatt av 

barna, kontinuitet og varig forpliktelse. Grunnlaget for en varig avgjørelse bør nå være god. Dette gjør 

vi ved felles avstemming, hvor alle foresatte ved Teie Skole vil få en stemmerett. Resultatet tas på 

bakgrunn av simpelt flertall i avstemningen. Det er opp til den enkelte foresatte om de vil ta barna 

med på råd ved avstemning.  

FAU oppfordrer nå alle til å stemme på en av tre alternativer; Skolen, Parken eller «Blank/Vet ikke». 

Med vennlig hilsen, 
FAU Teie Skole        Teie 31.01.2020 
v/Tarald Høy, FAU leder 
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Slik kan en arrangement-komité for et felles arrangement se ut: 

Følgende er basert på diskuterte forslag og er ikke bindende: 12-16 komité medlemmer: 6 fra FAU 
Teie Skole, 6 fra Teie Vel/andre foreldre/Teigar, resten fra lokale foreninger evt rullering. 
 

Forslag til ansvarsfordeling fra Teie Vel ved et felles arrangement 

Følgende er foreslått på ansvarsfordeling i komité- og planleggingsarbeidet, men her er det ikke 

endelig bestemt, rotering vil forekomme: 

FAU Teie Skole: Kiosk/kafeteria, Natursti og barneleker, fiskedam, underholdning, Elevenes tale, 

Kommunikasjon med foreldre, dugnadshender. 

Teie Vel: Rigg, strøm, scene og lyd, sikkerhet, samfunnskontakt, premier og sponsing. 

 

Oppsummering av argumenter 
Herunder har FAU i samarbeid med Teie Vel forsøkt å oppsummere argumenter for begge 
løsninger: 
 
Argumenter for Teie skole 

• Samlende arrangement for elever og foreldre. 

• Skape tilhørighet til skolen som et samlingspunkt i nærmiljøet 

• Enkel gjennomføring pga. åpen skole; rigg og nedrigg, alt utstyr finnes. 

• Skolen har mye av utstyret som er nødvendig (frysere, lager til mat, is, drikke) 

• Slipper å låne div teknisk utstyr til Teie Talenter. 

• Tilgang på flere toaletter  

• Nært og sosialt området. Gode sittemuligheter. 

• Man kan gjøre mye klart dagen før. 
 
Argumenter imot Teie skole 

• Folk uten barn tilknyttet skolen vil ikke delta på skolearrangement 

• Mindre plass til folk og lekeaktiviteter 

• Ved dårlig vær er det ikke plass til alle i aulaen 
 
Argumenter for Rosanesparken: 

• Lang lokal tradisjon 

• Vakre omgivelser 

• Plass til alle, inkluderende arrangement 

• Samlet innsats vil gi mindre belastning på alle 

• Toaletter er nå montert siden 2017 

• Strøm og vann er mer tilgjengelig 

• Arrangementet kan utvikles gjennom f.eks. å engasjere elever ved Teigar ungdomsskole, evt. 
andre lag og foreninger. 

• Større mulighet at barn og unge får et arrangement å gå til også etter barneskolen. 
 

Argumenter imot Rosanesparken: 

• Mer logistikk 

• Mer værutsatt, sølete områder ved regn. 

• Mer spredt (ift opprinnelige tanker med et samlende arrangement 
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Avstemming - info 

 
Informasjon med link til stemmeseddel via nettløsning blir sendt ut via SkoleSMS til alle foresatte ved 
Teie Skole. Du skal ikke stemme 
 
FAU oppfordrer alle foresatte til å avgi sin stemme, også om du vil stemme blank. Man kan ikke 
stemme flere ganger. 
 
For å sikre at ingen utenfor skolens foresatte stemmer vil FAU utføre en manuell kontroll av stemmer 

ift klasselister, deretter vil alle dokumenter ifm avstemming bli slettet/makulert. Alle avstemminger 

håndteres konfidensielt av FAU. 

Spørsmål kan rettes til din klasses FAU representant. 

Avstemming lukkes fredag 7.1 
 
Stemmealternativene 1, 2 og 3 vil se ut som under, men herunder følger en forklarende tekst: 
 
 

1. FAU holder 17. mai arrangement ved Teie Skole: 
a. FAU fortsetter slik som i 2018 og 2019 og organiserer et 17. mai arrangement 

ved Teie Skole 
b. Arrangementet er åpent for alle 
c. Det blir to arrangementer der Teie Vel m/flere organiserer sitt eget arrangement 

i Rosahaugparken, Rosanes 
 

2. FAU og Teie Vel samarbeider om et felles 17. mai arrangement i Rosahaugparken: 
a. Vi går tilbake til et arrangement i Rosahaugparken men FAU og Teie Vel m/flere 

samarbeider om et felles arrangement i Rosahaugparken, Rosanes 
b. Arrangementet er åpent for alle 

 
 

3. Blank / Vet ikke 
a. Ønsker ikke å ta stilling til sted for 17. mai arrangement 

 
 
Tekstfelt: Fyll inn ditt navn og klasse (for kontroll ift foresatt-listene) 

 
 
 

 

Har du spørsmål? Kan du spørre disse: 

Din klasses FAU representant. 

Tarald Høy, FAU leder tarald.hoy@online.no eller 91792960 

Håkon Haugan, Leder Teie 17. mai komité: 920 82 333 

Line Møller Mærsk, Leder Teie Vel: 900 92 402 

 

mailto:tarald.hoy@online.no

