
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. 

 

REFERAT - FAU-møte  -  KLADD   

Dato: 12. april 2018 Start / slutt: 19.30 – 21.15 

Sted: Teie Skole, personalrommet 

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

Deltagere: Klasse/navn (evt stedfortreder / klassekontakt): 

 

Klasse Tilstede Navn e-post 

1A  Tone Bendixen post@yogarom.no  

1B X Cecilie Grenager cecgrenager@hotmail.com 

1C X Katrine Lofstad kinestad@hotmail.com 

2A X 
v/Klassekontakt for 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 X Trine Orten Groven trine.orten@gmail.com 

4A  (har ingen representant)  

4B X Margrethe Kjelven kjelven@gmail.com 

4C - Elisabeth Varnes varnes@online.no 

5A X Tarald Høy tarald.hoy@online.no 

5B X Frank Lindsøe frank@lindsoe.no 

5C X Fredrik Ødegaard Fredrik.odegaard@gmail.com 

6A - Line Møller Mærsk linemoellermaersk@gmail.com 

6B X Eirik Dufseth eirikduf@gmail.com 

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

7.trinn X 
v/Klassekontakt for 
Vibeke Holth 

vholth@gmail.com 

7.trinn i FKFU Renate Grytnes renate.grytnes@gmail.com 

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

17/5 
komitee 

Fra 
20.30 Emilie Jul - Larsen Aas emiliejul@gmail.com  

 

Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

1 Skolen informerer, konst rektor Unni Skogbakke. 

• Rektor hadde meldt fravær. 

• FAU ble i møte februar 2018 oppfordret til å diskutere melke- og 
fruktordninger. Basert på diskuterte saker under eventuelt bes rektor til neste 
møte informere omkring skolemat; se info ark vedlagt referat; «Mat og 
måltider i skolen» 

  

 

 

 

Rektor 

    

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

• Beholdning er uforandret; kr 70.292,-. Leirskolekonto: kr 17.800,- 
• Gaver til klassene: fornyelse av utstyr klassevis 

• Penger er avsatt (3500,-) fra tidligere møte høst 2017; Basketball 
ble valgt. Undersøke om Elevrådet tar aktiv del i utdeling. 
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mailto:post@yogarom.no
mailto:cecgrenager@hotmail.com
mailto:kinestad@hotmail.com
mailto:kajadehli@hotmail.com
mailto:stig@parkveien9.no
mailto:eva.nordskog@gmail.com
mailto:maritsolholst@gmail.com
mailto:linn@hvatum.no
mailto:trine.orten@gmail.com
mailto:kjelven@gmail.com
mailto:varnes@online.no
mailto:tarald.hoy@online.no
mailto:frank@lindsoe.no
mailto:Fredrik.odegaard@gmail.com
mailto:linemoellermaersk@gmail.com
mailto:eirikduf@gmail.com
mailto:b-roestum@online.no
mailto:vholth@gmail.com
mailto:renate.grytnes@gmail.com
mailto:Unni.Skogbakke@faerder.kommune.no
mailto:emiliejul@gmail.com


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. 

 

Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

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

• Grillhyttekomité: Forhåndskonferanse med kommunen (Plan & Bygg) er 
avholdt, fremdriftsplan er laget med målsetting ferdigstillelse uke 40. 
Grillhytte og Amfi (på «haugen»), sistnevnte forutsetter tilsagn av støtte i 
innsendt søknad til Sparebankstiftelsen, venter svar 1. mai. 

 

 

 

 

4 Trafikksikkerhet, v/ Stig Skjelland  

• Skilting/enveiskjøring/parkering forbudt: Ingen nyinfo, FAU ber om 
oppdatering hos kommunen til neste møte 

• Åpent møte avholdt på Teie Kirke 22.3.18; God respons på bl.a. forslag om 
«grønt kryss» ved Shell: grønn lys på alle fotgjengeroverganger samtidig. 

• Skolepatrulje ble tatt opp, se også forslag under Eventuelt. 

• Trafikkinnspill: Manglende merking av fotgjengerovergang i Øvre vei (inn til 
Teigar). Utsatt til neste møte. 

• Valg av FAU til Trafikk-gruppa utsatt. 
 

 

Stig  

 

 

 

 

 

Tarald 

5 Skolens Samarbeidsutvalg (SU), status v/Linn (3B) 

• Intet møte avholdt på en stund, mulig skolen venter på ny rektor 

 

6a FKFU Færder Kommune Foreldre Utvalg;  

• Renate Grytnes (FAU 7.trinn) deltar på FKFU-møte samtidig som FAU møtet. 

• Ny representant til FKFU skal velges når nye FAU er på plass til høsten. 

 

 

Renate 

 

 

6b Leirskole 

• Færder kommune sendte 13.03.18 ut et Høringsbrev i forbindelse med 
leirskoletilbudet i Færder kommune. Svarfrist var 6.april. 

• Høringsrunde ble holdt innen FAU per epost og telefon og svar ble gitt innen 
fristen. Svaret ble i hovedsak basert tilsvarende høringsrunde fra FKFU i 

november 2017 gitt i FAU referat fra møte 23.11.2017. 

Følgende ble sendt Færder Kommune, Skole- og barnehagekontoret 

Høringsuttalelse fra FAU Teie Skole ifm Leirskole – høringssak fra FKFU 
(Færder Kommunale Foreldre Utvalg)  

• FAU Teie Skole ønsker leirskole høst 7. trinn, eventuelt vinter 6. trinn. FAU 
mener leirskole bør avholdes i god tid før barna slutter på barneskolen.  

• Flertallet i FAU ønsker leirskole på fjellet fremfor i nærområdet  

• FAU på Teie skole stiller seg bak rektors ønske om full uke, dvs leirskole 5 
dager.  

• Ønsker et bedre tilbud enn Vassfaret. FAU foreslår at det avholdes en ny 
runde med presentasjoner av aktuelle leirskoler, og at reisetiden til leirskole 
økes i forhold til dagens reisetid, slik at flere, gode leirskoler blir aktuelle. 
Dette bør gjøres i fellesskap med resten av FKFU. 

 

 

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

• Dugnad for 5.trinn-foreldre er satt til torsdag 3. Mai kl 18.00. passer også bra 
ift bidrag til klargjøring til 17.mai arrangement. FAU 5.tr sjekker behov med 
rektor og informerer foreldre.(husk nok redskaper) 

• Sykkelfiksing: 4.trinn FAU; arrangeres torsdag 3. mai kl 18.00 

• Foredrag for foreldre – «Foreldreskolen» - info fra FKFU kommer. 

• «Brukt og Byttemarked»; diskusjon rundt å gjenopplive dette arrangementet 
som ble holdt fra 2012-14. Mange tilsvarende fora finnes. «Lånebua» hos 
kommunen nevnes. Videre diskusjon på neste møte, evt fra høsten med nye 
FAU. Andre forslag til Årshjulaktiviteter kom også opp: Strand-
/søppelryddeaksjon, Vennskapsby. Saken diskuteres på neste møte. 

 

 
Tarald 
 
4.trinn 
Renate 



Teie Skole - FAU 
 
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 

8 17.maikomiteen  

• Emilie Jul-Larsen Aas, komiteens leder gav FAU en oppdatering.  

• Alle FAU-representanter bes dele Facebookarrangementet i klassegruppene. 

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

• Komiteen vurderer redusere priser på leke-poster. FAU anbefalte å 
opprettholde prisene. Gratisprinsippet på skolen blir ytterligere diskutert på 
Teie Skole og 17.5 arrangementet kan senere falle inn under dette. 

• Elevenes tale er nytt av året. 

• Teie talenter er i rute. 

• Vaktlister for arrangement er i rute 

• FAU minner om at politi og brannvesen må varsles om arrangementet, samt 
at det må søkes kommunen om å drive kjøp/salg. 

 

 

 

 

 

 

 

 Beslutningssaker:  

9 Beslutningssaker: 
 

17. mai-komiteen trenger midler. Liste over forventede utgifter, totalt kr 15.000,- 
 

 
• Søknaden innvilges. 

• 17. mai-komiteen er en forlenget arm av FAU og vil også kunne få dekket 
forløpende kostnader. 

 

Hva Sum Kommentarer 

Leker 1000 Oppgradering/nytt utstyr til lekene.  

Telt 2500 Tilfelle det trengs - ikke fått sjekket enda, vet 18.4.18 

Gaver 6500 Linn (ca 3 kr per gave til fiskedammer) 

Pølsekoker 4000 2000,- x 2 (Tidligere lånt av Teie IF, 2 stk) 

Lydanlegg 1000 Leie 

Total: 15000 Alt er ca tall og faktiske tall kommer først etter innkjøp.  

 

 

 

 

 

10 Beslutningssaker: 
 
Søknad om midler til TL-aktiviter 

• Søknad om midler til TL-aktiviteter ved Teie skole for kommende år (vår og 
høst). Søknad på kr 5000,- v/Mette Evensen 

• FAU er svært positiv til TL ordningen - Søknaden innvilges.  

• Innspill på at leker ligger og slenger etter skoletid formidles skolen/SFO. 
 

 

11 Eventuelt: 

• Skolepatrulje; (Innspill/forslag) Teiekrysset (ved bakeriet) 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. Tips om 
at det finnes et notat om skolepatrulje på Teie Skole – Rektor undersøker 
 

• Skolemat/Skolefrukt/Skolemelk: Dokumenter med «Nasjonale føringer» ble 
diskutert. Ordningen skal bl.a. bidra til «å jevne ut forskjeller». Videre 
diskusjon på neste FAU møte. Rektor forberede innlegg. 
 

• Bruk av gratis-versjon av software i engelskundervisning. Kort diskusjon 
omkring innnspill på at gratisversjonen inneholder en del reklame og linker 
til .a. Youtube o.l.. FAU anbefaler bruk av full-versjoner (betalbare) 

 

 

 

Rektor 

 

 

Rektor 

http://teieskole.no/


Teie Skole - FAU 
 
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 

 

• Brannøvelse: innspill fra forelder om små barn som frøs uten fottøy under 
uvarslet brannøvelse. Rektor svarte per epost at skolen er pliktig til å holde 
uvarslede brannøvelser og at et hovedpoeng med øvelse er å avdekke 
«avvik» som kan bedres. Skolen ber de voksne være påpasselige med at 
de minste bruker innesko. FAU tar innspill og svar til etterretning. 

 

 

Referat TH, sist endret: 17.04.2018 (TH) 

 

Utsatte saker / 

Saker til neste møte: 

- Valg til Trafikk-gruppa. 

- Årshjulet: 

o «Foreldreskolen» - foredrag i høst – temaer? 

o Gjennopplive «Brukt og Byttemarked» fra 2012-14 

- Bør Teie skole fortsette melke- og fruktordninger? 

 

Møteplan FAU:  

3. mai,  

7. juni,  

 

 

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

 


