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Referat FAU 

 

Dato: Mandag 27.03.17 

Klokkeslett: Kl. 16.45 – 18.30 

Sted: Teglverket skole 

 

________________________________________________________ 

 

Tilstede:  

Kristin Blekastad 1A 

Katharina Dale Håkonsen1B 

Harald Aasen 1C 

Sissel Skillingshaug 2A 

Marianne Knutsen 2C, 

Silje B Vikebø 3B 

Lidija Busic 4A  

Tina Stenberg 4B 

Monica Figuera 5B 

Hildegunn Linde plussavd 

 

 

 

Fra skolen: Rektor Elisabeth Palmgren  

 
Sak 01/16 Godkjenning av referat 

 

Sak 02/16 Plan for diskusjonssaker resten av året.  

Planlegging av oppstart av nytt skoleår og informasjon til foreldre rundt overgang barnehage-skole. 

Hva kan forventes, hva bør de være forberedt på.. 

Mer skriftlig informasjon til foreldre før og i forbindelse med start, samt enda mer i oppstartsmøtet.om 

hvor stor overgangen er for både barn og voksne, ,  

 

Hvilke forventninger har skolen til foreldrene når det gjelder oppfølging av tilbakemeldinger og 

halvårsvurderinger av elever. Bedre informasjon rundt innlogging på itslearning for å se 

halvårsrapporter og hvordan skolen ønsker at man som foreldre følger opp denne.  

 

 

Sak 03/16 Oppfølging av saker fra forrige møte 

- ønske om tettere samarbeid mellom Hasle og Teglverket: da AKS var slutt for 

dem som går på femte trinn nå, sluttet samarbeidet litt, man ønsker tettere samarbeid før de drar 

på leirskole sammen.  

- Disko og Teglverksfestival etablert, arenaer som kan brukes mer for å bygge 

tettere relasjoner, ikke nødvendigvis med foreldre for de større barna. (5.klasse og oppover), og 

det er satt i gang et samarbeid med Hasle for å invitere 7.klasse til å opptre på 

Teglverkfestivalen 

- kunne man hatt noen av arbeidsgruppene på tvers av skolene, f.eks trafikkgruppen 

som da kunne døpes om til nærmiljøgruppe eller opprette en ny for nærmiljø? 
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- Oppfordring til forelde: hvordan snakkes det om naboskolen? Rektor vil også 

snakke med idrettslag som benytter skolens lokaler, at laginndeling osv skjer mer på tvers av 

skoletilhørighet. 

 

  

 

 

Sak 04/16 Orientering fra de faste gruppene 

 

- Trafikk:  Minner om parkering i rundkjøringen v skolen. Planlagte aktiviteter /aksjoner rundt 

trafikksituasjonen og byggearbeidene i nærmiljøet. Undersøker muligheter for å innkalle lokalpolitikere 

og evt bymiljøetaten for få en totaloversikt over områdets bygge –og  trafikksituasjon 

- Sosialt:  Teglverksfestivalen: – avslag på grønne midler. Bannere er bestilt. Godt i gang med 

planlegging og progarmsetting. Undersøker muligheter for matalternativer og bongsystem.  

- IKT: ønsker å jobbe mer med nettvett 

 

- 17. Mai: mye aktivitet, god prosjektledelse. Samtlige tredjeklasseforeldre må være innstilt på å stille 

opp denne dagen. Overleveringen av prosjektet blir viktig, skolen jobber med løsning for lagring av 

dokumentasjon. Neste år er det Teglverkets tur. 

 

 

Sak 05/16 Eventuelt 
 

Foreldreundersøkelsen om trivsel – viktig kanal inn for informasjon til skolen. 

Minner alle på å svare. 

Minner om bursdagsplakaten, invitasjoner som deles ut på skolen skal inkludere enten alle 

guttene, alle jentene, eller hele klassen - ved invitasjon av noen få skal disse ikke deles ut på 

skolen. 

 


