
Møtereferat FAU-møte Teigar Ungdomsskole 17. nov. 2021 
Møtedeltakere og oppmøte: 

Klasse Navn Tilstede 

8A Helena Enoksen ☒ 

8B Lars Mausethagen ☐ 

8C Elisabeth Varnes ☒ 

8D Anne Mjaugeto ☒ 

9A Per Kristian Sandvand ☒ 

9B Wenche Kjernli ☒ 

9C Cecilie Røste ☒ 

9D Thor-Egil Eide ☒ 

10A Jostein Hesjedal ☒ 

10B Hege Cathrine Pihl Dufseth ☒ 

10C Heidi Flatland (vara) ☒ 

10D Jannicke Vabø ☒ 

 

1. Informasjon fra rektor 
Skoleåret så langt har forløpt seg rolig, og forholdene er å karakterisere som rolige. Nå er det ikke 

lenger krav om at elever skal være ute i friminuttene (høst/vinter), og de fleste sitter og prater. Få 

som benytter seg av tilbud i hallen, som er åpen for ballspill eller tilsvarende i alle friminutter. Ser på 

muligheter for å arrangere aktiviteter inne. 

Frokostserveringen har nå vært gjennomført 3 ganger, og blir mer populært for hver gang. Stadig 

flere som benytter seg av det. Vil bli utvidet til 3 dager pr uke når det er høstet litt flere erfaringer fra 

onsdagene. Det jobbes videre med å få på plass kantinetilbud. 

Det har kommet et forslag om «Teigar talenter» - en tenkt arena for at elever kan presentere det de 

driver med for andre elever. Ønsker innspill til hvordan det kan gjøres mindre «skummelt», virker 

som om elevene kvier seg for å presentere av frykt for reaksjoner som kan komme i etterkant. 

Testing for Covid-19; Har for tiden utfordring med fravær grunnet sykdom og forkjølelsesrelatert 

fravær blant de ansatte. Skolen søker i størst mulig grad å dekke opp dette med vikarer, men med 

nåværende retningslinje fra kommunen om at man skal holde seg hjemme så lenge man har 

symptomer, kan det bli utfordrende.  

Det blir nå skaffet selv-tester som skal kunne benyttes. Når skolen mottar testene vil rutinen være at 

elever og ansatte på skolen med symptomer blir sendt hjem med en selv-test og hjemmet varsles. 

Man kan gå tilbake til skolen med negativ test og feberfri i 24 timer. Individuelle vurderinger gjøres. I 

utgangspunktet skal man ikke gå på skolen med symptomer eller feber. 



2. Natteravn Færder 
Diskusjon rundt hva FAU kan gjøre for å øke engasjementet blant foreldrene, og hvilken rolle FAU 

skal ta i forhold til et mer konkret engasjement. Følgende oppfordringer ble lagt frem: 

• Legge ut link til FB-side for Natteravn Færder på klassens FB-gruppe dersom dette ikke 

allerede er gjort. 

• Sende ut skole-SMS med info om Natteravn Færder, og hvordan man kan melde seg til 

vandring. 

• Invitere Monica Petterson til å snakke i FAU, aksjon Anne. 

• Hente inn erfaringer fra andre skoler der FAU har en rolle i å organisere personer til 

vandring. Aksjon alle. Natteravn blir satt på agendaen for neste møte også. 

3. Vinterkveld 
Dato: 10. februar, dersom lyd/lys er tilgjengelig denne dagen. Jostein sjekker opp og booker. 

Det skal visstnok finnes en liste over oppgaver som må fordeles, Jostein finner/lager til neste møte. 

Elevene (via elevrådet) har typisk stått for pynting. Pizza og brus bestilles og betales av skolen. 

Det lages en tekst med informasjon om arrangementet som kan sendes ut på skole-SMS og deles på 

FB grupper og skolens hjemmeside. Det må være en klar forventning om foreldremedvirkning til 

arrangementet, og til å være tilgjengelig for henting i tilfelle noe skulle skje. 

Forslag gjentatt om Fritid Færder «kunstnerisk» innslag på arrangementet. Rektor undersøker med 

ansvarlig for musikk i Fritid Færder, og legges som forslag til elevrådet om det er en aktuell mulighet. 

4. Eventuelt 
Jente-/guttegrupper; Et initiativ som ble satt i gang på Teie for å bedre klassemiljøet der. Spørsmål 

om dette kan være aktuelt på Teigar også, for å ta opp temaer som er kjønnsspesifikke. Aktuell 

problemstilling er at mange elever ikke ønsker å dusje etter gymtimer. 

Rektor informerte om at det på nyåret er seksualitet og kropp på agendaen i oppkjøring til «Uke seks 

(sex)», men at det ved spesielle problemstillinger i enkeltklasser eller generelt på trinn kan tas 

kontakt med miljøterapeut for å sette i gang målrettede tiltak. 

Polen tur; Spørsmål til hva FAU mener om slike arrangement, med tanke på gratisprinsippet.  

Det ble informert om hva som gjøres av gruppen som arrangerer dette i år, og hvordan de søker å 

tilrettelegge for at alle som ønsker skal ha mulighet til å delta, med ulike ordninger for dugnad, 

delbetalinger og søknader om midler fra ulike kilder.  

FAU velger å stille seg nøytrale til denne typen arrangement, og at det er å regne som et privat 

initiativ som FAU ikke tar noe ansvar for. 

5. Neste møte 
Tredje onsdag i mnd, dvs 15. desember kl 18. 

 


