
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: 4. april 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  Ann Helena Hiis Frøland ann.helena@gmail.com 

2A  Tone Bendixen post@yogarom.no  

2B v Cecilie Grenager cecgrenager@hotmail.com 

2C kl.kontakt Katrine Lofstad kinestad@hotmail.com 

3A  Helena Enoksen stiligt@yahoo.se 

3B  Marius Øygard mariusoygard@gmail.com 

3C  Rune Larsen larsenrune48@gmail.com 

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

4B  Linn Veronica Rønning linn@hvatum.no  

4C  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 v Fredrik Ødegaard Fredrik.odegaard@gmail.com 

7A  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 Skolen informerer, v/ Rektor Jan Kristian Johansen. 
FAU fikk et planlagt besøk av Skolehelsetjenesten ved Helsesykepleier Kathrin 

Olafsen og Fysioterapeut Bente Grepperud. 

Se vedlagt separat presentasjon for mer detaljer - Stikkord var; 

• Helsesykepleier ved skolen er en lovpålagt tjeneste. 75% av hennes stilling er 
tilknyttet Teie Skole og hun har en tilstedeværelse på skolen på 60%. 

• Helsesykepleier kan bistå ved foreldremøter.  

• Psykologisk 1. hjelp, Mestringsundervisning. Hjemme-grupper. 

• Eleven kan selv bestille time, men foreldre bør være varslet. Alle henvendelser 
journalføres. Taushetsplikten gjelder. 

• Vaksine; i 7 trinn kommer HPV også for guttene. 
 

Psykologisk helseteam i kommunen har 2 stk fysio, 1 helsesykepleier, 1 ergoterapeut 

• Konseptet er Forebyggende Helse. 

• Jobber på henvisninger (her; på forespørsler).  
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Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

• Kan tilrettelegge for gym. De har egne treningsgrupper for barn og «Bra Mat 

kurs». 

• Kontakt med Helsetjenesten gjøres via Helsesykepleier eller kommunens 

nettsider. 

 
FAU var godt fornøyd med informasjon fra helsetjenesten. Ut fra det vi fikk høre er 
Helsesykepleier tilstede 60% av det 75%, dette kan skyldes ressursmangel – FAU kan 
fremme spørsmål rundt dette. 
 

2 Økonomi – v/ kasserer: Frank Lindsøe (6B) 

• Beholdning er kr. ca kr 85.000,- 

• Teiekveld: sender oppgjør til kasserer.  

• Leirskole penger, buss; Status fra Skolekontoret v/John Holmvik:  
- Det blir trolig ikke naturlig å videreføre dette «felles-innbetaling» til 

kommunen/FKFU, ikke minst pga de lokale leirskole-tilbudene nå kan variere. 
Det vil bli gjort en avregning i mai 2019 og evt en gjøres til FAU Teie Skole. 

•  

 

 

 

Frank/TH 

3 Økonomisk støtte- / Prosjektgruppa: v/Cecilie Grenager (2B) 

• Grillhyttekomité: kommunen ser fortsatt på saken. Plasseringen må formaliseres. 
Selve bygging/tegninger er klare. 

• Baller er klare til uka for utdeling, Vollyballer kommer noe senere pga sesongvare. 
 

 

Cecilie  

4 Trygg Skolevei v/ Tarald Høy (6A) 

• Innspill om at bilister kjører fort ned Grindstuveien, trafikkskilt med fartsmåling i 
Grindstuveien? 

• Kommunen starter snart en kampanje; «Klar – Færder – Gå» 

• Færder kommune - ny trafikksikkerhetsplan: FAU har svart på kommunens 
Invitasjon til innspill. 

 
Hjertesone: 

• Færder kommune er nå godkjent av Trygg Trafikk som Trafikksikker kommune. 
Skolene er en viktig bidragsyter i det systematiske trafikksikkerhetsarbeidet som 
ligger til grunn for en slik godkjenning, og Teie skoleFAU har allerede en 
trafikkgruppe og har gjennomført aktiviteter.  

• Færder vil nå hjelpe oss å gå videre i arbeidet for en trygg skolevei, og erfaringene 
med Hjertesone. Hjertesone kan ikke vedtas, den må etterleves. Derfor trengs en 
felles forståelse og enighet fra oss voksne om hvordan man kan redusere trafikken 
i de områdene vi ønsker at skolebarna skal ferdes som gående eller på sykkel. 

 

 

Trafikk 

gruppa 

5 Skolens Samarbeidsutvalg (SU), status v/? 

• Rektor har kalt inn til møte 20. mai. 
 

Magnhild 

Birgitte 

6 Færder Kommune Foreldre Utvalg (FKFU) 

• FKFU arrangerer Storforeldremøte 27. November med Mattias Øhra 

 

Tarald 

7 Sosialt miljø på skolen – fast åpen post 

• Fast åpen post 
 

 

Alle 

8 Årshjul FAU, v/FAU leder: 

• Sykkelfiksing: 4.trinn 

• Dugnad: 5.trinn. 
 

 

4.trinn  

5.trinn 

9 Informasjonssaker:  
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Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

• Skooler: - FAU stilte spørsmål ved dette innføring av Skooler, skriftlig svar fra 

Rektor til møtet: 

- Teie Skole innser at vi burde vært bedre på informasjon til foresatte om 

innføringen av Skooler. En nyhet på hjemmesiden og melding på ukebrev var 

ikke godt nok. Videre viser vi til skoleSMS sendt til alle foresatte for noen uker 

siden der vi gir litt utfyllende info, informerer om overgangsperiode for ukebrev 

og også tydeliggjør at Skooler er en viktig digitalisering og effektivisering for 

Teie skole.  Viser også til informasjon lagt ut på hjemmesiden vår 13.februar 

der vi informerer og skisserer fremdriftsplan: 

https://www.faerder.kommune.no/teie-skole/nyheter-fra-skolen/nyheter-fra-

skolen/skooler-info.25348.aspx  

- Problemene med Android-appen er tatt opp med Skooler.  De har erkjent 

problemet og lovet snarlige tiltak.  Ang databehandleravtalen og 

personvernerklæringen knyttet til Skooler jobbes det med informasjon ut til alle 

kommunens foresatte om dette.  

Prosjekt Positivt ungdomsmiljø i Færder: 

• FAU ledere – i tillegg til rektorer og sosiallærere - er invitert med på et til 

dialogmøte fredag 12.4 kl 09-13.00 i Prosjekt Positivt ungdomsmiljø i Færder. 

• Tema er voldsbruk og avtalte slåsskamper blant ungdom i Færder. 
Prosjektgruppen ønsker gjennom metoden HKH (Hurtig Kartlegging og 
Handling) å kartlegge ungdommers voldsbruk med spesielt fokus på avtalte 
slåsskamper og filming av slåsskamper (beefing).  

• Kommunen har behov for mer informasjon om temaet, og inviterer derfor bredt ut til 
et møte der deltakerne kan dele kunnskap og erfaringer om ungdomsmiljøet i 
Færder. 

10 Beslutningssaker: 
 

Alle 

11 Eventuelt: 

• - 

 

 

Utsatte saker / Saker til neste møte: 

- Valg av nestleder 

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

Møteplan FAU:  

o 9. mai 
o 13. juni (merk ikke 6. juni) 

 

Referat TH, sist endret: 04.04.2019 (TH) 
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