
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: 24. ok 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) 

 

Tilstede Kl. FAU rep. e-post 

V 1A Linda Vibeto lindavibeto@hotmail.com  

V 1B Sondre Sivertsen Sondre54@hotmail.com  

- 1C Lisbeth Hauge Lisbeth.hauge@hotmail.no  

V 2A Christian Aarvold Christian.aarvold@gmail.com  

- 2B Steffen Hope steffenh@online.no  

V 2C Ann Helena Hiis Frøland ann.helena@gmail.com  

V 3A Tine Havn Hanssen Tinehanssen1@hotmail.com  

- 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 (valg) linn@hvatum.no 

- 5C Randi Munkeby  randimunkeby@hotmail.com  

V 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  

V 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. 

• Ny lærerplan 2020 innføres; flere valg, dyperelæring. 

• Smartklokker blant de lavere trinn; en del tilbakemeldinger at disse forstyrer, i 
timene. Ikke noe stort problem, men foreldre må instruer at disse ikke skal 
brukes i skoletiden; Anbefaler:  

o Bruk skolemodus i Innstillinger 
o Bilde-funksjonen skal ikke brukes! 

 
Lekseplan: Innspill fra forelder ifm lekseplanen tilgjengelighet / Skooler: 

• Skoolers APP for foresatt har hatt noen innkjøringsutfordringer, gjelder særlig 
for Android. Inntil brukervennligheten er forbedret publiseres ukebrev både på 
skolens hjemmesider/trinnsidene og i Skooler.  

• Skolen følger opp med info til foresatte når endringer skjer.   
Skoolers APP for elever kommer snart 
 

• Gratisprinsippet: FAU ber rektor gi en status til neste møte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor 

2 Økonomi – v/ kasserer: 

• Beholdning er kr. ca kr 85.000,- 
 
 

 

Ann Helena 
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Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

3 Økonomisk støtte gruppa / Prosjektgruppa:  

• Grillhytte-prosjektet: prosjektet ligger hos kommunen. 

• FAU v/Skibakkegruppa fikk kr 100.000,- av Sparebankstiftelsen Nøtterøy-
Tønsberg til lys til Skibakken – Kommunens leverandør jobber med en endret 
løsning da dette var noe under budsjett – men lys blir det! 
 

 

Rektor  

4 Trygg Skolevei 

• Skolen er oppfordret til også ved Elevrådet å gjøre kampanjer i Hjertesonen. 
Skolen har nå fått nye refleksvester til formålet merket «Skolepatrulje». 
Planen er at skolen kan på kort varsel gjøre enkle kampanjer ifm trafikken 
rundt skolen. Samt dele ut FAU-Hjertesone folderen ved behov. 

• Elevgruppa kan gi «bot»; en gul-lapp i bot-fasong der det står en humoristisk 
beskjed med selvvalgt tekst. 
 

 

Trafikk gruppa 

Rektor 

5 Skolens Samarbeidsutvalg (SU) 

• Rektor har kalt inn til møte i SU og SMU 9.desember  kl.17.30 
Magnhild 

Tarald 

6 Færder Kommune Foreldre Utvalg (FKFU) 

• Storforeldremøtet 27. nov i Nøtterøy Kulturhus. Kl 18-20 «Livsmestring», 

invitasjoner går ut bredt også fra kommunen. 

 

 

7 Sosialt miljø på skolen – fast åpen post 

• (Diskutert under pkt.1) Spekter er gjennomført: Spekter er et ikke-anonymt 
verktøy for lærere, som brukes til å avdekke mobbing og kartlegge 
læringsmiljøet i en skoleklasse. Et godt verktøy for skolen for kartlegging. 
Skolen kan da gjøre tiltak der det er behov. 

• Fra FAU 12.10.2017 står det ang Spekter: Trygt læringsmiljø: brosjyre til 
ansatte / foreldre angående mobbing, psykisk helse i forbindelse med ny 
mobbelov. Skolen skal jobbe mer systematisk mht mobbing - vi må tørre å 
gjøre grundigere undersøkelser og konkludere. I alvorlige saker ser man ofte 
at skoler ikke jobber godt nok med mobbing. Dette må vi bli gode på! Snakke 
med mobberne og - ofrene, samt "hangarounds". Skal bruke Spekter-
undersøkelse i alle klasser årlig for å lage sosiogrammer. Tydeligere bruk av 
begrepet mobbing, tydeligere definisjon. En god skole oppdager mobbing, og 
er gode til å ta tak i det. Sentralt i ny lov er plikten til å oppdage og se 
mobbing. 

 

• FAU er også et lytte-organ 
 

Innspill: 
- at FAU også må ta opp flere bra ting som gjøres. 
- Elevrådet kan inviteres til FAU. 

 

• Vennegruppe ble diskutert uformeløt etter møtet; en idé å ta dette tema med 
på FAU presentasjonen. 

 

 

Alle 

8 Årshjul FAU, v/FAU leder: 

• Reflekskampanjen: 
o Pågår. I hovedsak arrangert av lærerne 

• Teiekveld: Torsdag 7. november for 5.-7.trinn, i rute. 
 

 

1.trinn 

 

7.trinn 

9 Diskusjonssaker: 

• - 
 

 

10 Beslutningssaker: 
 

• FAU har fått en nest-leder: Bjørn-Erik Espresso Ryen-Grødahl, 3B 
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Alle 

11 Eventuelt: 

• Teie Vel kunne ikke stille på dette fremskynene FAU møte ifm invitasjon til 
samarbeide. 

 

 

 

Utsatte saker / Saker til neste møte: 

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

Møteplan FAU:  

a. 5. Desember 
 

Referat TH, sist endret:28.10.2019 (TH) 

 


