
 

 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Teglverket skole 
  

 

 
 

 

    

Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 22 64 30 00 Org.nr.: 913579321 

Teglverket skole Grenseveien 60   

 0579 OSLO   
 Postadresse: teglverket@ude.oslo.kommune.no  

 Pb 6582 Etterstad, 0607 OSLO teglverket.osloskolen.no  
 

 

           29.08.17 

Referat FAU 

 

Dato: Mandag 28.08.17 

Klokkeslett: Kl. 17.00 – 18.40 

Sted: Teglverket skole 

 

________________________________________________________ 

 

Tilstede:  

Kristin Blekastad 1A 

Gada Azam 1B 

Harald Aasen 1C, 

Sissel Skillingshaug 2A 

Sture Bye 2B 

Marianne Knutsen  2C 

Silje B Vikebø 3B 

Tomas Torsen 4A 

Tina Stenberg 4B 

Monica Fuguera 5b 

 

Fra skolen: Rektor Elisabeth Palmgren og fra AKS Janne B. Engebretsen 

 
Sak 01/17 Oppsummere året: 

- Regnskap 

Ikke endelig resultat, men status er et godt overskudd fra 17.mai og Teglverksfestivalen. 

Til nå og et år til er overskudd fra 17.mai øremerket leirskoletransport (samarbeid med Hasle). 

Neste FAU avgjør hva overskudd etter Teglverksfestival og framtidige 17.mai-arrangementer skal 

brukes til. 

 

- Status arbeidet i gruppene og videreføring av oppgaver: 

Sosialgruppen – Teglverksfestivalen 21.september – planegging i rute med artist og mat. Budsjett 

godkjent. 

Trafikkgruppen – følger opp arbeidet rundt Turvei D2 – når er en alternativ trasé klar, kan man sette opp 

mer informasjon på gjerdene der det er avstengt, og kan vi få bedre markert Skolevei i Hovinveien – evt 

lysregulering på overgangene? Vi etterlyser også politikontroller i forbindelse med skolestart. Det er 

også kommet forespørsel om fotgjengerovergang i krysset Gladengveien / Bertrand Narvesens vei for 

dem som kommer fra Malerhaugen. 

 

- Generelt om gruppene – nå som Teglverket vokser med flere klassetrinn blir FAU også større, neste 

FAU avgjør om det holder med en ansvarlig i FAU per område, der gruppene tidligere har gitt flere 

personer å dele ansvar på. 

 

 

Sak 02/17 Neste FAU – forslag til saker som kan tas videre 

 

- Hva kan gjøres for ungdom i nærmiljøet, kanskje spesielt for dem som ikke driver med 

arrangert idrett? Det finnes få lokaler og møtepunkter tilrettelagt for aktiviteter. Skolen er i 



 

 

 2 

kontakt med Plan og Bygningsetaten angående det som bygges rundt skolen, og Sinsen 

kulturhus har satt i gang et arbeid for 4-6.klasse som de vil informere om på foreldremøtet. 

- Kan skolebygningen åpnes for mer bruk? 

 

Sak 03/17 FAU på foreldremøtene 

- Informasjon om FAU gis på fellesmøtene 

- I klassemøtene: lærerne har fått skjema på iPad, over hvilke oppgaver hver foresatt kan bidra 

med i løpet av året.  

- Bidra til å få i stand oppstartsmøte mellom klassekontakt, kontaktlærer og FAU-representant. 

 

 

 

Sak 04/17 Eventuelt 

- Leksehjelp-skjemaene: Avkrysningsmulighetene på skjemaet har skapt litt forvirring. 

Leksehjelp er et tilbud til alle, men er ment å gi et tilbud der elevene kan få hjelp, ikke kun et 

sted å gjøre lekser. Hjelpen blir ikke effektiv dersom for mange melder seg på, de som selv er 

ferdig på kort tid må enten følges ut eller aktiveres, som krever ressurser. Rektor tydeliggjør på 

foreldremøtet. Lærerne går gjennom de innleverte skjemaene og har dialog med foreldre. 

Evaluering i FAU til jul angående påmelding for vårsemesteret. 

- Ungdom fra ulike miljøer har skapt et par tilfeller av uro i skoleområdet. Skolen er i kontakt 

med uteteamet, og Salto, og forebyggende politi er påkoblet. Skolen oppfordrer til å melde fra 

til politiet om all uønsket aktivitet i området. 

 
 

 


