
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 

Dato: 7. juni 2018 Start / slutt: 19.30 – 21.00 

Sted: Teie Skole, personalrommet 

Møteleder: Tarald Høy, FAU leder Protokoll: Eva Nordskog, TH 

Deltagere: Klasse/navn (evt stedfortreder / klassekontakt) 

 

Klasse Tilstede Navn e-post 

1A - Tone Bendixen post@yogarom.no  

1B v Cecilie Grenager cecgrenager@hotmail.com 

1C - Katrine Lofstad kinestad@hotmail.com 

2A - Kaja Dehli Andreassen kajadehli@hotmail.com 

2B - Stig Skjelland stig@parkveien9.no 

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

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

3B v Linn Veronica Rønning linn@hvatum.no  

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

4A - (har ingen representant)  

4B - Margrethe Kjelven kjelven@gmail.com 

4C - Elisabeth Varnes varnes@online.no 

5A v Tarald Høy tarald.hoy@online.no 

5B - Frank Lindsøe frank@lindsoe.no 

5C v Fredrik Ødegaard Fredrik.odegaard@gmail.com 

6A v Line Møller Mærsk linemoellermaersk@gmail.com 

6B v Eirik Dufseth eirikduf@gmail.com 

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

7.trinn v Vibeke Holth vholth@gmail.com 

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

Rektor v 
Kaja Asmyhr for Unni 
Skogbakke Unni.Skogbakke@faerder.kommune.no  

 

Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

1 Skolen informerer, v/ Rektor Unni Skogbakke. 
Rektor meldte forfall; Sosiallærer/Inspektør Kaja Aasmyr møtte 20.30-21.00. 
 
FAU hadde ved sist møte etterspurt info om Krenkelses-prosjektet ("9A").  
Se under pkt 7 - Sosiale miljøet på skolen 
 
 
Frukt- og melkeordning.  

• Rektor har i etterkant av forrige FAU møtet besluttet at skolen skal ha en 
prøve-periode uten frukt- og melkeordning.  

• Et flertall i FAU støtter avvikling av fruktordning 

• E flertall i FAU ønsker ikke avvikling av melkeordning. 

• FAU anerkjenner at avgjørelsen om prøveordning er tatt – når 
prøveordningen skal evalueres er det viktig at FAU høres i saken. 

 

 

 

 

 

 

    

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

• Beholdning er kr 97.000 i kassen.  

• Overskudd 17.mai = ca 25.000. Regnskap ikke helt ferdigstilt. 
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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 

• Leirskolekonto: kr 17.800,-. Leirskolepenger: kommunen har ikke tatt ut disse 
de siste 2 år. Frank undersøker nærmere. 

 

 

Frank 

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

• FAU Teie Skole har fått tildelt kr 220 000,- fra Sparebankstiftelsen (DNB) til 
"amfi og sportshytte" prosjektet. I tillegg til pengene fra Sparebank1 har 
FAU Teie Skole i år fått tilsagn på alle søknader.  

• Totalt har FAU dermed fått kr 350.000,- tilgjengelig for å fremme aktivitet i 
skolegården!  

• Arbeidsgruppa jobber med kommunen ift godkjennelser og fremgang. 
Planlagt ferdigstillelse er uke 40.  

• Komitee for åpningsfest bør settes tidlig til høsten. Husk å invitere DNB og 
Sparebank1 osv.  

 

• Innspill fra foreldre at pengestøttebruk mulig er mest for de yngre trinnene. 
Og at det også trengs utbedringer med fokus på mellomtrinnet (6.-7. trinn). 
FAU har svart at økonomisk støtte er prosjektbasert, men evt nye søknader 
kan gjøres for tiltak for mellomtrinnet. 

 

 

 

 

 

 

Cecile 

 

Tarald 

4 Trafikksikkerhet, v/ Tarald / Stig 
 
Fotgjengerovergang Øvrevei/Grindstuveien: 

• FAU har tatt opp dette med kommunen tidligere og svaret er at Trafikkregler 
som gjelder for 30-sone er at det er generell vikeplikt for fotgjengere, dvs at 
fotgjengere kan gå over veien hvor og når det måtte ønske og motorisert 
kjøretøy og sykler SKAL stoppe. 

• Det var enighet om at dette var en utfordring iom at denne regelen ikke er 
kjent. 

• Kommunen la vekt på at opparbeidelse av fotgjengeroverganger på «trykk»-
steder i 30-soner ville undergrave den generelle regel og dermed gjøre 
fotgjengere mer utrygge i området generelt. 

• FAU foreslår at det opplyses foresatte på Teie IF, ungdomsskole, barneskole 
og barnehage om denne regelen og oppfordre til lav fart og FULL stopp når 
fotgjengere er i nærheten av veien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarald 

 

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

• Intet nytt. 

 

6 FKFU Færder Kommune Foreldre Utvalg;  

• Ingen møter siden sist. 

• Leirskole: Alle skolene har betalt inn på en egen Leirskolekonto hos 
kommunen (med innsyn for FAU), det viser seg at avsatte leirskolepenger til 
buss er ikke tatt i bruk fra kommunen siste to år. Kan disse returneres 
dersom støtten ikke var nødvendig? - tas opp i neste FKFU. 

• Foreldreskole – ønske om å lage opplegg med høyskolelektor Marius Øhra 
om nettbruk/nettvett/nettmobbing/fravær av voksne osv. 

 

 

 

 

Frank 

7 Sosiale miljøet på skolen 
 
FAU 7.trinn savner info om hvordan arbeidet med sosialt miljø følges opp. Det er 
ønsket mer bevissthet om at man må snakke om det sosiale miljøet på 
skolen/klassen. FAU ønsker at lærerne blir bedre rustet til å snakke om det sosiale 
miljøet. 

• Kaja informerer om at alle barnetrinn-lærere i Færder skal ha en full dag 
opplæring i mobbestrukturer, forebygging og reparasjon før skolestart høst 
2018.  

 



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 

• Kaja ønsker å komme til FAU til høsten for å informere om ressursteam og 
innsatsteam, sammensetning og roller. Ida fra Innsatsteamet/Barnevernets 
støttetjeneste ønsker også å presentere seg for FAU. 

• FAU understreket viktigheten av sosiallærers rolle 
 
 
Krenkelsesprosjektet ("9A"): 
FAU etterspurte ved sist møte mer info om resultater av ordningen.  
Kaja, sosiallærer/inspektør informerte: 

• Lovverket har blitt oppdatert underveis. Loven gir et stort ansvar på skolen 
og læreren, skolen bygger derfor opp en rutine. 

• Det var flere krenkelsesskjema sendt i starten, mest om språk-bruk. 

• Noen krenker ofte mange - noen blir krenket ofte av mange 

• Rapporteringen dabbet av etter hvert, noe også skyldes at rutinene ble noe 
justert utover i prosjektet. 

• Skolen ønsker å få frem hva som er hensikten i rapporten, om det er 
gjentagende. 

• Resultat så langt av ordningen: omfang av negativ språkbruk er bedret, er 
noe mer avgrenset, og barna forstår når tilbakemelding gis. 

 

• Kaja fremla gangen i forebyggende arbeid (Skjema: trivselstiltak, 
observasjon, kartlegging) - legges på nett av skolen. 

• Info om Spekter; Spekter er et ikke-anonymt verktøy for lærere, som brukes 
til å avdekke mobbing og kartlegge læringsmiljøet i en skoleklasse. 

• Spekter kan brukes jevnlig på skolen for å følge med på utviklingen av 
læringsmiljøet. Kartleggingsverktøyet kan også brukes for å avdekke forhold 
knyttet til læringsmiljøet ved mistanke eller varsling om f.eks. mobbing. 

• (mer info ved søk: Spekter kartleggingsverktøy)  

• Spekter gir et øyeblikksbilde, og skal følges opp med individuell samtale, og 
gjøres i tillegg til elevundersøkelsen. Barna får beskjed om hva 
undersøkelsen skal brukes til, hvem som får se informasjonen og hvordan 
den ivaretas. Spekter gir gode sosiogrammer som gjør at man kan se 
utfordringer man må ta tak i. 

 

• Aktivitetsplan = det som før kaltes Enkeltvedtak. Disse skal holdes gående 
til man ser at barnet har det bra.  

• Den nye mobbeloven stiller tydelig ansvar til skolen, lærere og alle som 
oppdager mobbing/krenkelse om å gripe inn. Krenkelsesskjemaet er nyttig 
verktøy her.  

 

• Erfaringer fra lærersiden: lærerne er fornøyd med de nye rutinene. 
Erfaringer fra foreldresiden – betryggende at skolen har systemer og 
verktøy for bred og grundig kartlegging av elevmiljø, og at elever med 
behov opplever å bli sett, ivaretatt og fulgt opp.  
 

• Skolen har også et Innsatsteam på elevmiljø som møtes annenhver uke, 
både elever, lærere og sosiallærer kan melde inn saker. Her sitter også 
representant fra PPT, Helsesøster, miljøterapeut samt en ny stilling som 
forebyggende fra barnevernet. 

 

• Mer info om ordningen kommer på skolens nettside. 

• FAU var godt fornøyd med oppdateringen. 
 

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

• Dugnad ble avholdt 31.5 i klatreparken – suksess. 

 

 

 



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 

• FAU deltok 28.05 på Færder Kommune Oppvekstforum, foredrag med 
høyskolelektor Marius Øhra: Nettbruk/nettvett/nettmobbing/fravær av 
voksne osv. 

• Foredrag for foreldre – «Foreldreskolen» - i november / desember / januar. 
Sjekk med FKFU om det er planlagt noe felles for hele kommunen.? 

• Presentasjon FAU til 1. trinn.  
 

 

 

 

Tarald 

10 Beslutningssaker: 

• Ingen  
 

 

 Diskusjonssaker 
 
Evaluering 17.5:  

• Påminnelse til rektor at elevene må svare på evalueringen. 

• Økonomistatus 17 mai: omsetningen havnet på kr 62 824 (hvorav Vipps var 
på kr 9276). Pt ser overskudd ut til å bli ca rundt kr 25.000.  

• Stort sett positive stemming etter arrangementet, Positivt med elevenes tale. 

• Resultat av spørringen på nett: tall pr 5/6: 10,9%like bra, 38%For Rosahaug 
50% for Teie Skole. 312 besvarelser. 

• Endelig avgjørelse om flytting av arrangementet til Teie Skole tas til høsten. 
 

 

 

 

Rektor 

11 Eventuelt: 
 
Natursti i Teie skogen: 

• Innspill fra 1.tr forelder om å gjenoppfriske den eksisterende naturstien i 
Teieskogen. Bra nærmiljøtiltak og bra for skolen. Kaja bekreftet at denne er 
sliten og gammel, FAU ber om innspill fra skolen om bruk og kan vurdere 
bidra med egene eller søke-midler. 

 
Sykkelstativer:  

• Innspill fra 5. Trinn; vi trenger flere sykkelstativer: skolen bekrefter at det 
trengs. En del er frastjålet sykler, det nevnes at disse har en tendens å bli 
gjenfunnet i nærområdet. FAU foreslår skolen tar opp manglende 
sykkelstativer i eget budget. 

 
Flere basketballkurver.  

• Bakkspill er populært, skolen og enkelte foreldre har ønsket minst en ekstra 
basketkurv i skolegården. 

• FAU var positiv og vil sponse innkjøp av en kvalitetskurv. Kan vi kjøpe flere 
basketballstativer i sommergave? Sjekk tress.no. 

• Skolen må bekrefte ønske om basketkurv(er) før FAU kjøper inn. 
 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

 

Tarald 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor 

 

Referat TH, sist endret: 15.06.2018 (TH) 

Utsatte saker / Saker til neste møte: 

- Innspill fra 4. trinn: Ønsker at FAU tar opp mulighet for å innføre skolemat i Færder Kommune.  

o Diskusjonen utsettes til høsten 
 

Møteplan FAU:  Ny plan for høsten kommer på første møtet. 

 

 

Har du en sak eller idé til oss ? – kontakt din klasse sin FAU representant i listen over. 

FAU oppfordrer alle foreldre til å bli kjent med informasjon på skolens nettside. 


