
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 du ønsker å ta opp? Alle klassene ved Teie Skole har en representant i FAU som du kan kontakte. 

 

REFERAT - FAU-møte  

Dato: 8. mars 2018 Start / slutt: 19.30 – 21.00 

Sted: Teie Skole, personalrommet 

Møteleder: Tarald Høy, FAU leder Protokoll: Eva Nordskog, Tarald Høy 

Deltagere: Klasse/navn (evt stedfortreder / klassekontakt) 

Klasse Tilstede Navn e-post 

1A X Tone Bendixen post@yogarom.no  

1B X Cecilie Grenager cecgrenager@hotmail.com 

1C X Katrine Lofstad kinestad@hotmail.com 

2A - Kaja Dehli Andreassen kajadehli@hotmail.com 

2B - Stig Skjelland stig@parkveien9.no 

2C X Eva Nordskog eva.nordskog@gmail.com  

3A X Marit S. Holst maritsolholst@gmail.com 

3B X Linn Veronica Rønning linn@hvatum.no  

3C - Trine Orten Groven trine.orten@gmail.com 

4A  (har ingen representant) - 

4B X Margrethe Kjelven kjelven@gmail.com 

4C X Elisabeth Varnes varnes@online.no 

5A X Tarald Høy tarald.hoy@online.no 

5B X Frank Lindsøe frank@lindsoe.no 

5C X 
Klassekontakt stilte for  
Fredrik Ødegaard 

Fredrik.odegaard@gmail.com 

6A X Line Møller Mærsk linemoellermaersk@gmail.com 

6B X 
Klassekontakt stilte for 
Eirik Dufseth 

eirikduf@gmail.com 

6C X Birgitte Røstum Semland b-roestum@online.no 

7.trinn X Vibeke Holth vholth@gmail.com 

7.trinn X Renate Grytnes renate.grytnes@gmail.com 

Rektor X Unni Skogbakke Unni.Skogbakke@faerder.kommune.no  

 

Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

1 Skolen informerer, v/ konstituert Rektor Unni Skogbakke. 

• Uvarslet brannøvelse mens barna var andre steder enn i klasserommet som de 
vanligvis er – alle var ute på under 3 min. Evakueringen fungerte bra. Eneste 
avvik var en en rømningsdør med is foran som gjorde den treg å åpne. Øvelsen 
anses som vellykket. Skolen anbefaler bruk av innesko. 

• Lærersituasjon i 7.trinn; gjeldende trinn hadde møte om dette samme dag. 3 
kontaktlærere stabilt frem til sommeren 

• Skolefanen er ferdig: FAU fikk en tyvtitt. Første offisielle bruk blir trolig på 17.5. 
Skolen ønsker seg et «fane-skap», FAU tar opp saken. 

 
Rektor informerte om «Gratis-prinsippet» i skolen: 

• Ordning er etablert av Stortinget, men praktiseres ulikt. Herstad og Vestskogen 
har har prøveprosjektet: "Gratisprinsipp i ytterste konsekvens", dvs at FAU ikke 
kan ha arrangementer med inntjening.  

• Salg og aktiviteter i skolesammenheng skal være gratis eller til selvkost. 

• Som eksempel kan «klassekassen» være utfordrende. 

• Teie Skole tillater ikke reklame på skolen for betalings aktiviteter. Bidrag fra FAU 
til leirskole er ok. Generell anbefaling fra rektor er måtehold ift kostnader.  
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Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

• Rektor kjenner ikke kommunen sin plan videre, men informerer at Teie Skole 
praktiserer som før, men er bevisste på måtehold. 

  

2 Status FAU økonomi – v/ Frank Lindsøe (5B) 

• Beholdning er kr 70.292,-   

• Teiekveld fikk kr. 11 000,- i overskudd. Inntekten er øremerket avslutning for 7. 
trinn. Inntekt grunnlag ble drøftet. Vi bør sjekke hvilke rammer som gjelder på 
bidrag (ramme per elev eller per trinn, summen kan varier mye). FAU sjekker 
om det ble satt noen ramme i fjor. Komiteen bør ha beskjed så fort som mulig 

 

 

 

 

Eva 2C 

 

3 Status økonomisk støtte-gruppen: v/Cecilie Grenager (1B) 

• Grillhytte komiteen (Sportshytte); Komiteen er etablert. Møte med Kommunen 
Plan & Bygg vil gi endel svar (lettere og billigere saksgang?). 

• FAU har søkt DNB-stiftelsen om flere midler - svar 1. mai. 

• Nytt søknad 1. april for søknad til Sparebank1 Nøtterøy Tønsberg. 
• Ny mulighet for å søke om økonomisk støtte er 1. april. 

 

 

Cecilie 1B 

 

Line 6A 

4 Trafikksikkerhet-gruppen, v/ Stig Skjelland  

• Tarald orienterte kort om gjeldende status og endringen som kommer (se 
utfyllende beskrivelse i FAU møtereferat 23.11.2017).  

• Trafikkløsninger Teie sentrum: 

• Færder kommune og Bypakke Tønsberg-regionen arbeider med en 
gatebruksplan for Teie sentrum.  

• Det holdes et åpent møte 22.mars kl. 18.00 i Teie kirke.  

• FAU Teie Skole, v/Stig Skjelland, skal holde et innlegg på møtet 

• FAU har videreformidlet Færder Kommune sitt ønske om at flest mulig 
foresatte stiller på møtet. 

• FAU i klassene legger ut info på klassen FB side og/eller sender ut på epost 

• Innspill fra FAU ble diskutert, men ingen konkrete innspill kom. Eventuelle 
tilbakemeldinger fra klassene formidles Stig som deltar 

 

• Trafikk-gruppen trenger 2 nye medlemmer. Velges på neste FAU møte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 

5 Skolens Samarbeidsutvalg (SU), status v/Vibeke Holth (7. tr), Linn Rønning (3B) 

• Intet nytt. 

 

6 FKFU - Færder Kommunale Foreldreutvalg (tidl NKFU).  
Status v/ Stig Skjelland (2B) 

• FAU trenger en ny representant til FKFU som skal velges på høsten første 
møte, når ny FAU er på plass. 

 

 

 

 

 

7 Status årshjul FAU, v/Tarald Høy, revidering/justering av årshjul FAU: 
● Årshjulet er uendret. Noen justeringer er under planlegging. 
● Foredrag for foreldre – «Foreldreskolen» - i desember / januar. Færder Kommune 

Foreldre Utvalg skal ta opp dette tema på sitt neste møte 
FAU har foreslått et slikt felles arrangement til høsten, i november? 

● Sykkelfiksing uken før sykkelprøven. 4 trinn har ansvar og går i gang med 
planleggingen. Tilbudet er til alle barn ved skolen. 

● FAU på foreldremøter: FAU leder oppdaterer presentasjon av FAU til 
foreldremøter. Tarald stiller som FAU leder på felles foreldremøter for 2. og 4. trinn 
(kommende 3. og 5. (+ evt 7.). 2. trinn: 15. mars, 4.trinn 5. april. 

● Klassens FAU er ansvarlig for å fremvise oppdatert FAU presentasjon 
 
● Dugnad:  

- Dugnad før 17.mai arrangement bør vurderes. Sjekk om klatrepark trenger bark.  
 

 

Tarald 5A 

 

 

Margrethe, 

Elisabeth  

(4. trinn) 

 

Tarald 5A 

 

5.trinn: 

Fredrik, 

Frank 
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Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

8 17.maikomiteen  

• Emilie Jul-Larsen Aas, komiteens leder, orienterte om status i arbeidet: 

• Frister er satt og infoskriv til foreldre blir snart sendt ut. 

• Plantegning over området lages. Samme leker, enkelte leker fornyes.  

• Ang «gratis-prinsippet»: ingen endringer gjøres ifm årets 17. mai. Arrangement 
følger Teie Skoles anbefaling om nøkternhet. 

• Nytt av året blir en 17.mai tale holdt av elev. Elevrådet blir bedt om å lage en 
tale/finne en taler. Kontakt med Elevrådet formidles av FAU.  

• Avklare bruk av skolens fasiliteter gjøres med rektor. Rengjøring avklares 

• Skriv sak til teieskole.no og evt TB/Øyene. 
 

 

 

 

 

 

Tarald 5A  

 

Tarald 5A 

Tarald 5A 

9 Beslutningssaker: 
● 17. mai-komiteen trenger trolig midler. Vi ble enig at komiteen setter opp en liste 

over forventede utgifter og sender FAU.  

 

Emilie 17.5 

10 Eventuelt: 

• Tarald oppfordrer alle til å oppfordre sine klasser med å komme med saker til 
FAU. Gjør FAU synlig for foreldre. 

• Foreldremøter: FAU informerer i foreldremøter anbefalinger rundt bursdag-
pengebeløp (50kr). 

• Innspill fra 4. trinn: Ønsker at FAU tar opp mulighet for å innføre skolemat i 
Færder Kommune. Prøvd ut i noen kommuner med godt resultat. 

 
Pga tidspress ble noen saker utsatt til neste møte, se under. 
 

 

Alle 

 

Alle 

 

Referat TH, sist endret: 13.03.2018 (TH) 

 

Utsatte sake / Saker til neste møte: 

- Årshjulet: 

o «Foreldreskolen» - foredrag i høst – temaer? 

o Gjennopplive «Brukt og Byttemarked» fra 2012-14 

- Bør Teie skole fortsette melke- og fruktordninger? Skolefrukt 

- Trafikkinnspill fra 1C: 

o Manglende merking av overgangsfelt: 

▪ over Øvre Fjellvei (ved nr 20) øverst v/ Kolbergveien. 

▪ over krysset Øvreveien/ Øvreveien inn mot Teigar ungdomsskole parkeringsplass. 

▪ Barna bør ha sikkerheten med å krysse veien på et gangfelt.  

o Ang. brøyting inn Øvreveien Teigar parkeringsplass syd. Her er det brøyte slik at gangfelt og 

veien går i ett. Bilene kjører opp på gangfeltet og gjør det utrygt for barna som går til skolen. 

o Skolepatrulje? Teiekrysset (ved bakern) er ikke noe trygt sted for skolebarna å gå over. 

Innspiller opplever biler som kjører på rødt lys der hver dag. Mange skoler har god erfaring 

med skolepatrulje. 

 

Møteplan FAU:  

5. april,  

3. mai,  

7. juni,  

 

Har du en sak eller idé til oss ? – kontakt din klasse sin FAU representant i listen over. 

http://teieskole.no/

