
Møtereferat FAU Teie skole 30.03.2017 
 
Agenda: 

- Rektor informerer: 
o Læresituasjonen skoleåret 2017/2018 
o Leirskole skoleåret 2017/2018 
o Skolefane 

- Andre saker med Rektor tilstede: 
o FN dagen – "Sammen i verden" – hva gjør Teie skole videre fremover 
o Klassekontakter har behov for hjelp med å koordinere på tvers av klassene på trinnet – hva kan 

skolen bidra med? Hva kan FAU representantene bidra med? 
o Foreldre på 2.trinn ønsker gym med dusjing fra oppstarten av 3.trinn – lar dette seg 

gjennomføre? 
o Rullgardinene til de klasserommene som går ut mot skolegården er alltid nede som gjør at 

elevene ikke får dagslys. Dette er ikke akseptabelt, her må noe gjøres. 

- Valg av FAU leder fra høsten 2017 
- Status årshjul aktiviteter: 

o Oppsummering etter Fakkeltog – fra Stine Mathisen 
o Status søke om økonomisk støtte – fra Bård Rune Romsøe Landa og Eva Merethe Nordskog 
o Status utvikling av skolegården – fra Bente Grepperud og Line M Mærsk 
o Status Trafikksikkerhet – fra Stig Skjelland, Andreas Bratteli og Kaia Dehli Andreassen 
o Status 17.mai – fra Elisabeth Varmes (FAU 3C) 

- Status økonomi v/Frank Lindsøe 
- Andre saker:  

o Oppvekstforum 27.april 2017 (se vedlegg) 
o Tilbakemeldinger etter foreldreforedrag 

 
Oppsummering 
 
 Læresituasjonen skoleåret 2017/2018.  

 Kontinuitet er høyt prioritert. Nye krav til etterutdanning gjør at flere har ekstra belastning. 

 Eilen Stålerød 5B slutter og skal til Føynland skole. Maren Hvarnes, Vegard Pedersen og Silje Jorde 
slutter på Brattås skole og skal begynne på Teie skole. Tonje Egenes Nilsen på 6.trinn skal ut i 
fødselspermisjon. Aud Birkedal på 2.trinn skal ut i pensjon.  

 
 Leirskole skoleåret 2017/2018. 6. trinn skal på Vassfaret leirskole i uke 11 i 2018.  

 
 Skolefane. Skolen har opprettholdt kontakten med den ene kunstneren og ser hva hun kan lage. 

 
 FN dagen – "Sammen i verden" – hva gjør Teie skole videre fremover. Det er ønske om å få til noe mer 

knyttet til FN dagen f.eks. annen hvert år. Dette må diskuteres videre i neste FAU møte. 
 

 Klassekontakter har behov for hjelp med å koordinere på tvers av klassene på trinnet – hva kan skolen 
bidra med? Hva kan FAU representantene bidra med? Det ble besluttet å invitere til stormøte med FAU og 
klassekontakter i september. Her kan FAU og klassekontakter jobbe sammen med å planlegge hva som skal 
skje gjennom skoleåret. 
 

  



 Foreldre på 2.trinn ønsker gym med dusjing fra oppstarten av 3.trinn – lar dette seg gjennomføre? Rektor 
tar dette ønske med videre i planleggingen av neste skoleår. 
 

 Rullgardinene til de klasserommene som går ut mot skolegården er alltid nede som gjør at elevene ikke 
får dagslys. Dette er uakseptabelt, her må noe gjøres. Rektor følger opp denne saken videre. 
 

 Valg av FAU leder fra høsten 2017. Ingen har meldt seg som kandidat. Nina Lorentzen stiller som FAU Leder 
til og med september 2017. I dette møte må det utpekes ny FAU Leder eventuelt fungerende FAU Leder. 
Dersom noen kunne tenkte seg å stille som kandidat så ta kontakt med Nina Lorentzen på 
nina.lorentzen@dsb.no.  
 

 Oppsummering etter Fakkeltog. Formålet med arrangementet er å samles og ha en hyggelig stund sammen. 
Ca. 100 deltakere. NOK 4.500 i inntekter til FAU. Pengene vil gå til å dekke RAUS (aktivitetstilbud i  SFO). Alle 
boller og kaker ble solgt. Linn skriver oppsummering og sender til FAU sin gmail. 

 

 Status søke om økonomisk støtte – fra Bård Rune Romsøe Landa og Eva Merethe Nordskog. Jobber med å 
søke om 35.000 NOK til bom av IF sikkerhetsfond. Jobber med søknad om tur – gapahuk – turutstyr. 
 

 Status utvikling av skolegården – fra Bente Grepperud og Line M Mærsk. Det er tegnet en skisse av 
skolegården – idrettskonsulenten kommer fra kommunen for å diskutere forslaget som foreligger. Kommer 
tilbake med mer informasjon etter neste FAU møte. 

 
Jobber med å lage oversikt over hvilke støtteordninger som er aktuelle for FAU, når de har frister og hva 
kriteriene for støtte er (mtp hvordan søknaden bør vinkles/utformes). Denne informasjonen bør ligge 
tilgjengelig for de som senere skal sitte i "økonomisk støtte"-gruppa, noe som vil gjøre det enklere å komme 
kjapt igang med arbeidet. 

 
            Saker som det jobbes med fremover: 

1. Ballbinge 

2. Akebakke 

3. Basketball kurver 

 
 Status Trafikksikkerhet – fra Stig Skjelland, Andreas Bratteli og Kaia Dehli Andreassen.  

Kommunen har bestemt at Øvreveien skal stenges for innkjøring fra Grindstuveien. 
Kommunen kommer til å lage dropp-sone for Teigar ungdomsskole og Teie skole i Øvreveien mot Teigar 
ungdomsskole. Andre Aune har tatt over videre oppfølging med kommunen vedrørende installasjon 
bommer. Teie skole vil når alt er på plass (herunder godkjenning kommune/finansiering) stå for betaling – 
FAU overfører nettobeløp for dekning av kostnader for den ene bommen. Buss til Teigar ungdomsskole er 
registrert (m/bilde) kjørende Øvreveien med venstresving opp forbi Tiriltoppen barnehage. Jeg har bedt 
Andre ta kontakt med VKT og kommunen slik at dette ikke gjentar seg. 
 

 Status 17.mai – fra Elisabeth Varmes (FAU 3C). Komiteen er i gang. Vi har fordelt de ulike oppgavene og 
rollene som skal fylles i forbindelse med arrangementet både på dagen og i forkant. Vi får i år ikke mulighet 
til å leie/låne diverse utstyr fra Teie klubbhus slik det har vært tidligere år, men vi er i gang med alternative 
løsninger. Det blir i disse dager sendt ut en skole-SMS der 3. og 6. trinns foreldre forberedes på 
dugnadsinnsatsen på 17.mai. Alle må påregne å få en oppgave denne dagen.  

 
  



 Status økonomi v/Frank Lindsøe.  

 FAU har NOK 41.000 (dette inkluderer 22.000 NOK i vekslepenger).  

 I tillegg har FAU NOK 3000 kr til vedlikehold av klatrepark og 7.trinn har NOK 18.000 til 
gjennomføring av avslutning for 7.trinn.  

 Fremtidige utgifter: 
o Leirskole for skoleåret 2016/2017 som skal betales i slutten av mai ca NOK 10.000 
o RAUS NOK 5000 
o Trivselslederprogrammet skoleåret 2017/2018 NOK 16.000? 
o Refleksvester for 1 og 4.trinn NOK 10.000? 
o Skal RAUS videreføres med finansiering fra FAU? 

 
 Oppvekstforum 27.april 2017. Kommunen holder på tradisjonen og arrangerer oppvekstforum i april. 

Forumet er ment som en årlig samarbeidsarena mellom administrasjonen v/tjenestelederne i 
oppvekstsektoren, politikere og foreldre v/FAU ledere-/representanter i barnehage og skole. Nina Lorentzen 
deltar fra FAU Teie skole. 
 

 Tilbakemeldinger etter foreldreforedrag. Det har kommet en del tilbakemeldinger etter foredrag, dette 
videresendes til Barnevakten. Føynland hadde hatt Fearless foredrag av Anja Edin med stor suksess, kanskje 
det kunne være aktuelt for neste skoleår. 

 

                                                               
----------------------- Neste møte er onsdag 26.april 2017 KL19.30-21.00 ------------------- 

 
 
 
 

 

 

 

 


