
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: 13. sept.2018 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  Ikke valgt   

1B  Ikke valgt   

1C  Ikke valgt   

2A v Tone Bendixen post@yogarom.no  

2B - Cecilie Grenager cecgrenager@hotmail.com  

2C v Katrine Lofstad kinestad@hotmail.com  

3A v Helena Enoksen stiligt@yahoo.se  

3B v Marius Øygard mariusoygard@gmail.com  

3C - Rune Larsen larsenrune48@gmail.com  

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

4B - Linn Veronica Rønning linn@hvatum.no  

4C v Randi Munkeby  randimunkeby@hotmail.com  

5A v (kl.kon.) Anette Foss Aasmundrud anetteflette@gmail.com  

5B v (kl.kon.) 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  Ikke valgt   

7B - 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. 

• Oppstart 1. trinn har gått bra, og oppstart med nye lærere har gått bra.  

• Rektor ser på oppdatering av morgenrutiner på skolen. 

• Ny lærerplan i 2020 (dybdelæring m.m.) Planer ifm dette legges. 

• Kaja V. Asmyhr slutter på Teie Skole og blir mobbeombud i fylket fra 1.11. 

• Diskusjon ifm frukt/melk om «Gratisprinsippet». Innspill: foreldrene skaper 
ulikhetene (kjøper dyre varer som Skyr ol.), foreldre kan styre mer. Rektor forteller 
skolene har bedt politikerne om å uttale seg mer omkring gratisprinsippet i skolen. 
Info kommer. 

• Spørsmål ang. Skolefrukt+melkeordning. FAU minner om at som en prøveordning 
for høsten 2018 er ordningen stanset av rektor. Blandet mening om dette i FAU, 
ordningen skal evalueres hos foreldre i høst. 

 

 

 

 

 

 

Rektor 

 

 

FAU 

2 Status FAU økonomi – v/ Frank Lindsøe (6B) 

• Beholdning er ca, kr 85.000,- 

• Trivselsleder ordningen skal snart ha penger. 

• Refleksvester dekkes av FAU. Året vester skal bestilles. 

 

 

Frank 6B 

3 Status økonomisk støtte gruppen: v/Cecilie Grenager (2B) 

• Grillhyttekomité: Oppdatert status gis på neste FAU møte. 

• Fredrik 6C informerte Teie IF har planer for Nærmiljøanlegg; Se under Eventuelt. 

 

Cecilie 2B 
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Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

4 Trafikksikkerhet, v/ Tarald Høy (6A) 

• Info gitt til nye FAU om trafikksituasjonen utenfor skolen – Se tidl møtereferater 

• FAU sjekker status hos kommune/Skolen. 

• Reflekskampanjen; 1. og 4.trinn skal få refleksvester. 

 

Tarald 6A 

Frank 6B 

5 Skolens Samarbeidsutvalg (SU), status v/? 

• FAU har plass i SU, velges på neste møte (FAU leder + en til). Når er neste møte? 

 

Rektor 

6 FKFU Færder Kommune Foreldre Utvalg;  

• FKFU et felles samarbeidsforum og høringsinstans for skolene i Færder. Møtes ca 
3-5 ganger i året for å drøfte saker som berører flere skoler; elevpermisjoner, 
gratisprinsippet, ordensreglement, leirskole m.m. 

• Teie skole FAU rep til FKFU velges på neste møte. 

 

 

 

FAU 

7 Sosiale miljø på skolen: 

• Fast post på møtene gjen-innført i våren 2018. Åpen diskusjon der ikke alt 
nødvendigvis gjengis i møtereferatene. 

• FAU ønsker involvering og „beskjed først“-prinsipp ifm skolesaker. 

• Klassens FAU rep bør aktivt søke kommunikasjon med klassen slik at temaer av 
felles interesse kan diskuteres/informasjons-utveksling på FAU møtene. 

 

 

 

 

Alle 

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

• Årshjulet ble gjennomgått. 
- Reflekskampanje i oktober, FAU 1. trinn er ansvarlig. – (Info sendes når valgt) 

- Foredrag for foreldre – «Foreldreskolen» - rundt årskiftet. Sjekk med FKFU. 

 

Tarald 6A 

9 Diskusjonssaker 
17. mai arrangement 

• FAU’s 17. mai komitee har arrangert prøveåret på Teie Skole, arrangement er 
evaluert og FAU skal på møtet i oktober eller November avgjøre hvor 
arrangementet blir i fremtiden. 

• Dokumentasjon fra høringen i 2017 ligger på FAU konto (sendes nye FAU rep). 

 

 

 

 

Tarald 6A 

10 Beslutningssaker: 

• Ingen  

 

11 Eventuelt: 

• Ifm mulighetene FAU har til å søke diverse stiftelser for økonomisk støtte, tok 
Fredrik/6C tok initiativ til om FAU/Skolen skal involvere seg i planene Teie IF har 
for et Nærmiljøanlegg; Teie IL vurdere å bygge nytt klubbhus og har i den 
forbindelse laget en mulighetsstudie som i tillegg til nytt klubbhus også inkluderer 
oppgradering av idrettsanlegget for øvrig. Mulighetsstudiet inkludere også utvikling 
av nye anlegg. Siden Teie idrettspart er en del av Teie skoles nærområde, og 
siden skolen og SFO allerede nå benytter seg av anlegget, bør FAU/ Teie skole 
vurdere å engasjere seg i den videre prosessen. 

• Fredrik undersøker mer omkring disse planene. 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik 6C 

 

Referat TH, sist endret: 19.09.2018 (TH) 

Utsatte saker / Saker til neste møte: 

- Husk til neste møte – vi skal velge personer til: 

o FAU nest leder, SU (Samarbeidsutvalget), FKFU og Trafikkgruppe (2 personer). 

Møteplan FAU:  

- 11. oktober  
- 8. november  
- 6 desember 


