
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. juni 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 - Steffen Hope steffenh@online.no  

1C v Ann Helena Hiis Frøland ann.helena@gmail.com  

2A v Tone Bendixen post@yogarom.no  

2B - Cecilie Grenager cecgrenager@hotmail.com  

2C v Katrine Lofstad kinestad@hotmail.com  

3A v Rune Henningsen rune.henningsen@tonsberg.kommune.no 

3B v Marius Øygard mariusoygard@gmail.com  

3C - Rune Larsen larsenrune48@gmail.com  

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

4B v Linn Veronica Rønning linn@hvatum.no  

4C - Randi Munkeby  randimunkeby@hotmail.com  

5A - Anette Foss Aasmundrud anetteflette@gmail.com  

5B v May Britt Abrahamsen Nome  mb.nome@gmail.com  

5C - Magnhild Klingenberg-Liholt magnhildk@hotmail.com  

6A v Tarald Høy tarald.hoy@online.no  

6B - 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. 
 
Oppgradering av uteområdet nord-øst for skolen – se også forrige referat.  
 

• Møte er ikke avholdt, men Rektor er i gang med innspill til oppgradering (skråning, 
flate og grusbane). Rektor ønsker aktive innspill; fra FAU stiller Ann Helena og 
Bjørn Erik (2A) stiller. Flere innspill under møtet: 

o Skøytebane; vi trenger vanntilgang, må være «brannslange-type» 
o «jungel-gym» løype, Hinderløype 

 
 
Skjermbruk i spise-fri: Rektor har undersøkt siden forrige FAU møtet: 
 

• Se notat fra rektor til dette referatet. Basert på undersøkelse mener FAU det ikke 
er noe alarmerende bruk av skjerm i spisefri på skolen, det er noe variasjon i 
trinnene, se notat. Greit at barna kan koble ut, andre mener disse 20minuttene kan 
de slippe skjerm, noe de har sett på har vært skummelt (påsken). FAU oppfordrer 
til variasjon i bruken. 
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Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

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

• Beholdning er kr. ca kr 85.000,- 

 

 

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

• Grillhyttekomité: fortsatt i kommunen ser fortsatt på saken. FAU har sikret at tildelte 
midler fortsatt er tilgjengelig dersom prosjektet er forsinket. 

 

Cecilie  

4 Trygg Skolevei v/ Tarald Høy (6A) 

• Prosjekt Hjertesone er i gang. Neste møte 25. juni. Innspill er: 
o Mekanisk bom ved vest-inngang (lukker automatisk, ingen strøm) 
o Vennlig skilting slik at HJS blir mer tydelig 

 

Trafikk 

gruppa 

5 Skolens Samarbeidsutvalg (SU), status v/? 

• Intet nytt. Repr minte om at SU eleven deltar i hvordan fordele ekstra-midlene 
skolen har fått (kr 140.000) fra kommunen til prosjektet for utjevning av forskjeller. 
 

Magnhild 

Birgitte 

6 Færder Kommune Foreldre Utvalg (FKFU) 

• Storforeldremøte 27. november – bred markedsføring etter sommerferien 

 

Tarald 

7 Sosialt miljø på skolen – fast åpen post 

• Åpen diskusjon. Bl.a. rundt miljø i 7.trinn, der skolen har fått til gode resultater og 
alt i alt er miljøet blitt godt ivaretatt – skolen har gjort en veldig god jobb 

• Diskusjon rundt klassenes Facebook-grupper; her er bruk svært varierende, 
innspill om at klassens FAU kan tillatte å moderere innholdet ved behov.  

• FAU kan involveres i sosial saker på trinn på overordnet nivå. 
 

 

Alle 

8 Årshjul FAU, v/FAU leder: 

• Reflekskampanjen: Her bør FAU vurdere sette dette til 2.trinn. da 1.trinn FAU 
sjeldent er i gang tidsnok. 
 

 

1.+2.trinn 

9 Diskusjonssaker: 
 
Oppgradering av uteområdet nord-øst for skolen – se forrige referat.  

• Rektor er i gang med innspill til oppgradering (skråning, flate og grusbane). Rektor 
ønsker aktive innspill; Ann Helena og Bjørn Erik (2A) stiller.  

Flere innspill under møtet: Skøytebane. 
 
 
17. Mai arrangement – invitasjon til felles 17.mai arrangement: 

• FAU har fått en formell henvendelse fra Teie Vel med invitasjon om samarbeid for 

et felles 17.mai arrangement i Rosahaugparken fra 2020. Teie Vel ønsker 

diskusjon etter sommerferien. FAU er åpen for invitasjon til et forpliktende 

samarbeid. Et samarbeid må være en gjentagende varig løsning. En kontinuitet 

skjer skjer sikrest ved en forankring i FAU.  

• Viktigste er å få til et flott arrangement der foreldre og barn har en fin dag. 

 

Alle,  

følges opp 

på epost 

før fristen 

10 Beslutningssaker: 

• - 
 

 

11 Eventuelt: 
Skolefoto – innspill fra forelder om mulighet for søskenfotografering: 

• Skolen har tatt regien på skolefoto, se referat i mars, men også herunder. 
Søskefotografering vil kreve mye mer organisering og fikk ikke gjennomslag for 
videre diskusjon. Se ellers FAU i mars der følgende ble tatt opp: 

Fra referat mars19: Rektor ønsker å endre dagens skolefoto ordning. Med 
utgangspunkt i gratisprinsippet og mye tid som går med, ønsker rektor en løsning der 
skolen selv betaler for klassebilde i 1 og 7 klasse. Alle i FAU stemte for løsningen. 
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FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg - skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til et godt hjem-skole-samarbeid. FAU skal 
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Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

Enkelt skissert blir det slik neste skoleår:  

• Vi har bestilt fotograf som kommer i august/september for å ta klassebilder av 

1.klasse. Vi deler ut gratis klassebilde til alle elevene i etterkant 

• Vi bestiller fotograf som kommer i juni for å ta klassebilde av 7.klasse. Vi deler ut 

gratis klassebilde til alle elevene i etterkant.  

• Vi forsøker å lage et «elevdrevet prosjekt» der elever på 5., 6. eller 7.trinn lager en 

digitalt skolekatalog til internt bruk i personalet 

 
Skibakken i Teieskogen;  
ble kort nevnt som et for-prosjekt, Tarald presenterer dette på høstmøtet ifm mulig 
søknad om midler til belysning. 
 
FAU neste skoleår – Kort diskusjon omkring leder- og nestleder-vervet. 
Nåværende FAU leder er gjenvalgt til FAU for neste skoleår, men er på valg. 

Vi har ingen nestleder og ingen har meldt sin interesse så langt, og vi har heller ingen 

sekretær. Skal FAU bestå trenger vi besette disse plassene – meld din interesse. 

 
 

 

Vedlegg til referatet: 

- Om skolefoto 

- Notat fra lærerne ang skjermbruk under spising 

 

Utsatte saker / Saker til neste møte: 

- Valg av nestleder 

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

Møteplan FAU:  

- Torsdag 29.august kl 19.30-21.00 

- Torsdag 26. september 

- Torsdag 31. oktober 

- Torsdag 5. desember 

-  

Referat TH, sist endret: 21.06.2019 (TH) 

 


