
 

REFERAT - FAU-møte 
 

Dato: 27. februar 2020 Start / slutt: 19.30 – 21.00 

Sted: Teie Skole, personalrommet 

Møteleder: Bjørn-Erik E. Grødahl, FAU nestleder Protokoll: BEEG 

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

 
 
Tilstede Kl. FAU rep. e-post 

- 1A Linda Vibeto lindavibeto@hotmail.com 

v 1B Sondre Sivertsen Sondre54@hotmail.com 
v 1C Lisbeth Hauge Lisbeth.hauge@hotmail.no 
v 2A Christian Aarvold Christian.aarvold@gmail.com 
- 2B Steffen Hope v/kl.kontakt steffenh@online.no 

v 2C Ann Helena Hiis Frøland ann.helena@gmail.com 
v 3A Tine Havn Hanssen Tinehanssen1@hotmail.com 
v 3B Bjørn-Erik Espresso Ryen-Grødahl espresso1974@gmail.com 
v 3C Kariann Fredriksen kariannfredriksen@gmail.com 
v 4A Rune Sjulstad Henningsen rune.henningsen@tonsberg.kommune.no 
V 4B Marius Øygard mariusoygard@gmail.com 
- 4C Rune Larsen larsenrune48@gmail.com 
V 5A Elise Bringaker elise.s.bringaker@tonsberg.kommune.no 
v 5B Linn Veronica Rønning Hvatum linn@hvatum.no 
- 5C Randi Munkeby randimunkeby@hotmail.com 
- 6A Anette Foss Aasmundrud anetteflette@gmail.com 
- 6B May Britt Abrahamsen Nome mb.nome@gmail.com 
V 6C Magnhild Klingenberg-Liholt magnhild.klingenberg@siv.no 

- 7A Tarald Høy tarald.hoy@online.no 
V 7B Jo Garcia Gullvåg jogull@hotmail.com 
- 7C Pernille Engebretsen pernilleengebretsen@gmail.com 

V Rektor Jan Kristian Johansen jan.kristian.johansen@faerder.kommune.no 
 
 

Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

1 Skolen informerer, v/ rektor Jan Kristian Johansen. 
• Blir totalt sett færre elever neste skoleår. Har likevel fått innvilget ca 1 
lærerstilling ekstra. 

Trafikksituasjon, Det er sendt søknad om flytting av parkering forbudt skilt, 
venter på svar her. 

• Fotballer er kjøpt inn, delt ut. Til våren kommer det også 
basketballer, slåball etc for å få litt forskjellige ballaktiviteter. 
• Coronavirus: har rutiner for håndtering av smittefarlige 
sykdommer, prater mye med elever, hengt opp hygieneplakater. 
• Spørsmål fra 1. klasse foreldre om hvorfor barna ser på skjerm i 
spisefri. Tilbakemelding fra rektor at dette har blitt tatt opp tidligere år 
og er godt dokumenter i tidligere møtereferat. (se møtereferat juni 2019) 
• (leksefri skole flyttet til neste møte) 

 

2 Økonomi – v/ kasserer: 
• Beholdning er kr. ca kr 93.000,-. Med noe forbehold ifm konto er nå i bruk ifm 

Skibakke og Elevbedrift 7.trinn. 

 
Kasserer 
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3 Økonomisk støtte gruppa / Prosjektgruppa: 
• Grillhyttekomité: Rektor holder tak i denne, skal nå få satt inn hytta i en 

arealplan samt få inn noen skisser av hvordan dette ser ut 
• Skibakken: 

 

4 Trygg Skolevei 
• Se FKFU 
• Diskuterte og kom inn flere gode forslag med tanke på reflexkampanje og 

kjøremønster. Fau trafikkgruppe burde være på plass allerede første skoleuke. 
(siste oppgaven Fau 1,2 trinn i år gjør) Veilede fra dag en hvordan 
kjøremønsteret er her på Teie skole. Ha informasjon klar og fortelle om 
dropsone, det at dette ikke er parkeringsplass, henvise til parkeringsplass ved 
Teigar, at ikke det skal kjøres og parkeres inn på skole/rundkjøring. Det er for 
sent at neste års FaU skal ta tak i dette, da de ikke er på plass før rundt 
høstferien. Da har allerede mange nye etablert feil rutiner og kjøremønster. Ta 
dette dag 1. 

• Skolepatruljen/elevrådet bidrar. Koordiner med skolen trafikkansvarlig 
 

Trafikk gruppa: 
1. og 2. trinn 

 

 
Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

5 Skolens Samarbeidsutvalg (SU) 
• Fortsatt ikke vært noe møte, men nå virket det som det var noe på gang. 

Forslag fra FAU er å oppfordre elevrådet SU å søke om midler fra FAU til tiltak i 
skolegården/på skolen.  

Rektor, Tarald, 

Magnhild 

6 FKFU - Færder Kommune Foreldre Utvalg 
• FKFU har fått kr. 25.000,- av Trygg trafikk til trafikksikrende tiltak. Skal brukes 

helst til noe permanent ifm Hjertesone, og skal komme til nytte på alle skolene? 
 

 
Tarald/FKFU 

7 Sosialt miljø på skolen – fast åpen post 
• Etter forespørsel fra foresatte tok vi tak i denne posten i dag. For å få en 

oversikt over miljøet på skolen tok vi en runde rundt bordet der alle FaU 
representanter kom med sine synspunkter og erfaringer. basert på egne og 
innmeldte hendelser. 

         Skal ikke gjenfortelle alt her, for det kom mye. 
         Men det som kom var positivt. 
         Ja, det har vært enkelte utfordringer i forbindelse med mobbing/                                                                                                                                                                                
          uønsket adferd, bruk av apper ol, men når det har oppstått situasjoner 
          så oppleves det at lærere tar grep med en gang, det oppleves som at 
          rutiner blir fulgt og at det er et generelt godt miljø på skolen. 
   
   *    SFO ser ut til å ha en litt større utfordring, ikke nødvendigvis med mobbing, 
          Men at det er generelt mange som slutter på SFO i løpet av 3. klasse, Enkelte 
          klasser er det kanskje bare ei jente igjen. Hvorfor? Oppleves tilbudet for 
dårlig? for lite aktiviteter? 
          Noen tanker som kom var at det var kanskje for mye fri lek, burde dette 
          vært mer balansert? Noen barn trives med fri-lek, andre når det arrangeres 
          Kan det være en tanke å jobbe mer utfra trinn - ikke klassevis (gjelder skole) 
         slik at man kan bygge relasjoner på tvers av klasser og ikke bli så sårbare og 
         alene om mange i klassen slutter. 
         Trene elever og foresatte på å fremsnakke SFO, føler det er litt mye negativt 
         fra enkelte som slutter og dette vil da forplante seg videre til andre elever. 
     * Forslag: invitere SFO til et FaU møte der de kan fortelle litt om plaer etc ? 
         SFO være mer med på foreldremøter for å skape engasjement - ikke bare 

 
Alle 



         fortelle om datatekniske løsninger, som blir uinteressant etter å ha hørt det 
         på første trinn ? 
     * Stor forskjell på SFO tilbud her og andre byer - innholdsmessig, hva med 
        egne temaer, grupper, aktiviteter (ref ikke bare fri-lek) 
     * Fadderordning SFO? 
     

8 Årshjul FAU: 
a:    Teiekveld blir 5 mars, dette er i rute 
b:    Mørketur/fakkeltur er droppet på bakgrunn av manglende oppmøte/interesse, 
       samt 1 og andre trinn er nå trafikkgruppe. 

  c:    Dugnad 5 trinn, bark i klatreparken. 5 trinn fikk innspill av fjorårets 5 trinn 
         ang gjennomføring. 5 trinn planlegger og gjennomfører før 17 mai. 
  d:    17 mai komite er i gang. hadde første møtet sammen med Teie-Vel onsdag 
          26 februar. Nye 17 mai komite består av 12 representanter fra Teie skole 
          samt 5 representanter fra Teie-Vel. Vi delte oppgaver og valgte leder. Vi valgte 
          leder fra teie-Vel for å sørge for kontinuitet, iom vi er nye fra Teie skole hvert 
          år. 
          I FaU diskuterte vi eierskap. Noe fordelingsnøkkel. Vi må få laget nye 
          vedtekter for 17 mai komite (dette hører komitemedlemmer med bekjente 
          advokater om) Vi må evaluere samarbeidet, både økonomisk og 
         oppgavemessig, og arbeidsmengde etter endt feiring. Om Teie-Vel ønsker at 
         17 mai feiring i Rosanes skal bli noe større og strekke seg utover kvelden, 
         Må det ned i vedtekter at FaU/Teie skole kun er tilgjengelig på dagvakt som i 
         dag. 
 

 
 

9 Diskusjonssaker: 
• FaU midler. skal dette markedsføres osv? Se punkt 5 SU , legg dette til 

elevrådet, oppfordre de til å søke om midler til aktiviteter/utstyr skolegård/skole 

 
 

10 Punkt om leksefri skole utgår, tar dette ved neste møte. 
. 

 

 

 
 

Møteplan FAU: 

• 27. februar 
• 2. April 
• 7. mai 
• (4. Juni) 
 
 

 


