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           28.02.17 

Referat FAU 

 

Dato: Mandag 27.02.17 

Klokkeslett: Kl. 16.45 – 18.30 

Sted: Teglverket skole 

 

________________________________________________________ 

 

Tilstede:  

Kristin Blekastad 1A 

Gada Azam 1B, 

Stian 2B 

Marianne Knutsen 2C, 

Hanne Heieren 3A 

Silje B Vikebø 3B 

Lidija Busic 4A  

Tina Stenberg 4B 

Thomas Thorsen 5A 

Monica Figuera 5B 

 

 

Fra skolen: Rektor Elisabeth Palmgren  

 

Sak 01/17 Referat og innkalling godkjent 

 

Sak 02/17 Valg av leirskole 

FAU har kommet fram til 3 leirskoler som rektor sender anbudsforespørsel til. 

 

Sak 03/17 Oppfølging av saker fra siste møte 

- Uteområdet: Trivselsvaktordningen er vellykket, barna er aktivisert på flere områder og 

det er mindre konflikter i friminuttene. Tilsynsvakt/inspeksjonsordningen er i tillegg 

utøket, det er flere voksne ute. 

- Rengjøring / Innemiljø: Rengjøring skjer en gang om dagen om det ikke meldes inn noe 

ekstraordinært. De som går inspeksjon inne går også innom toalettene. Noen klasser har 

innført ”buddy”-ordning slik at de som er redd for å gå alene på toalettet får en vakt 

utenfor døren. Låser er utbedret. 

- Foreldremøter: Mange har flere barn på skolen og får problemer med å dele seg når 

klassene har møte samtidig. Administrasjonen ser på mulige løsninger for de to årlige 

foreldremøtene men vil uansett ikke kunne hensynta alle ønsker.  

- Klasselister: skal vedlikeholdes og distribueres av kontaktlærer. 

 

 

 

Sak 04/17 Orientering fra de faste gruppene 

 



 

 

 2 

- Trafikk: Ønske om at man kontakter Asor, som holder til i Hovinveien, da mange har 

opplevd  at biler herfra kjøres fort i Hovinveien 

 

- Sosialt: Disko avholdt på Hasle skole. Ønske om at Teglverket låner ut lokaler til 

arrangementet de 2 neste årene mens Hasle er på Brynseng. Marianne undersøker med 

skolen. Planlegging av ny Teglverksfestival i gang.  

- 17.mai : Det vil ikke settes opp busser for elevene som skal gå i tog – (gjelder 2.klasse 

og opp). Skolen ligger sentralt, på t-banelinjen, buss er krevende logistisk og dyrt. Mål 

om å ha vipps klart til 17.mai. 

 

 

Sak 05/17 Eventuelt 

- Skal/kan det settes noen felles standard / retningslinjer for gaver til ansatte? 

Nei, i utgangspunktet ikke, dette er opp til klassene/klassekontaktene. Hold gjerne 

kontakten mellom klassene på trinnet for avtale om gaver til evt felles assistenter og evt 

også AKS. Blomster og sjokolade, evt gavekort på bøker er fine oppmerksomheter, evt 

kort som alle elevene får skrive på under avslutningene er foreslått. 

- Ønske om å ta tilbake jule/sommeravslutningen klassevis i stedet for en stor felles, da 

denne ble opplevd som for stor og lang. FAU har spilt inn ønske om evaluering av form 

på avslutninger, etter hvert som skolen vokser vil det uansett bli nødvendig å dele opp. 

Forslag tas opp igjen når sommeravslutningen nærmer seg. 

- Rektor informerte om tiltak som blir gjort for at miljøet rundt skolen skal være trygt og 

hyggelig. Det er observert ungdomsgjenger som holder til på området på ettermiddag 

/kveldstid i både ønskede og uønskede aktiviteter. Bydel, SaLTo-teamet, politi og 

Securitas har jevnlig oppsyn og god oppfølging. Skolen har begynt å se på 

overvåkningsløsninger inntil skolebygningen. Det er ønsket lokaler for tilbud til 

ungdom utenfor idrettsmiljøer, ungdomsklubber og fritidsaktiviteter. I sammenheng 

med planlagt bygging på tomten ovenfor skolen har skolen spilt inn ønske om egnede 

lokaler for ungdom på fritiden. 

 


