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Referat FAU 

Dato: Mandag 11.10.2021 

Sted: Teglverket skole, personalrommet 

________________________________________________________ 

Til stede: 

Simreen Johal   1B 

Kristin Blekastad  2A 

Katrine Dale-Åkerlund  2B 

Christine Elnes   3B 

Astrid Bergmål    4A 

Lisbeth Øien-Andersen   5B 

Amina Mavric-Memija  6A 

Katharina Dale Håkonsen 6B 

Harald Aasen   6C 

Birgitte Hartmann (vara) 7A 

Lars Christian Stene (vara) 7B 

Kjetil Bendiksen  8A 

Bjørn Gaarder Johansen  8B 

Brit Vareberg   8D 

Emma Lydersen  9C 

Hanna Keyser   10B  

 

 

Sak 9/21: Godkjenning av innkalling 

Gjennomført. 

 

Sak 10/21: Status økonomi 

Dette blir et fast punkt på agendaen fremover. Bjørn informerte om FAU kontoen. Inntektene kommer 

fra to hovedkilder: 17. mai feiring og Teglverketfestivalen. Klassene mottar penger i tråd med 

retningslinjene for bruk av FAUs overskudd. Bjørn og Lisbeth setter av tid til å se igjennom 

økonomien til FAU sammen. Vurderer blant annet muligheten for at enkelte trinn kan få økt utbetaling 

(eksempelvis 10 trinn) 

• Det mangler fortsatt noen overføringer til klassene for forrige skoleår (nå 9A og 9C). 

Kontonummer må sendes Bjørn/Lisbeth.  

 

Sak 11/21 Status fra arbeid i skolemiljøutvalget (SMU) 

Enighet om å ha dette som et fast punkt på agendaen fremover. Lisbeth og Christine orienterte om 

SMU og samarbeid med skolen. Det informeres blant annet om at formålet til årstidsgrupper er uklart 

kommunisert, og at det eksisterer litt ulike oppfatninger. Dette må korrigeres i samarbeid med lærerne. 

Forslag om å legge ut informasjon på skolens nettside. 



SMU jobber med et utkast til årshjul med hovedfokus på sosiale arrangementer som skjer på hvert 

trinn. Utkastet legges frem på neste FAU møte.  

 

Sak 12/21: Valg av grupper og medlemmer til gruppene 

Forrige skoleår hadde FAU følgende grupper: Trafikkgruppe, IKT-gruppe, Sosialgruppe og 

Ungdomsgruppe. Enighet i gruppen om å fortsette med trafikkgruppe og ungdomsgruppe. 

Trafikkgruppen oppfordrer FAU medlemmer til å undersøke om foreldre (utenom FAU medlemmer) 

ønsker å engasjere seg i gruppen.  

Sosialgruppe deles inn i mindre grupper:  

• Korgruppe 

• TeglA festivalgruppe  

• Natteravngruppe  

 

Korgruppe er i prosess med å søke oppstartsmidler. Må avgjøres om gruppen skal registreres i regi av 

FAU eller Brønnøysundregisteret.  

 

Forslag om å avvente videreføring av IKT gruppen. Fokuset bør være digital kompetanse og at dette 

heller følges opp i dialogen med skolens ledelse når det er behov. Digitale verktøy på skolen 

kartlegges og dette er et av temaene det er aktuelt ta skolens ledelse orienterer FAU om, jf. punkt 

nedenfor..  

 

Valg av medlemmer til gruppene gjøres ved neste FAU møte. Alle burde melde seg til minst en 

gruppe.  

 

Sak 13/21: Årshjul og sosiale arrangementer 2020/21 

SMU lager forslag til årshjul for sosiale aktiviteter (TeglA festivalen, Skoleball, Halloween osv.). 

Utkastet legges frem ved neste FAU møte. Bjørn lager et utkast til årshjul for FAU. Hovedfokuset for 

FAU sitt årshjul skal være skole -– foreldre- samarbeid/møtepunkter. Utkastet legges frem ved neste 

FAU møte. Kjetil ser på tekniske løsninger for å fremstille årshjul, samt lagre/dele andre relevante 

dokumenter. 

 

Sak 14/21 Skoleball 10. trinn 

Orienteres om at 10.klasse skal ha skoleball for første gang i januar. Egen komite med foreldre og 

elever. For FAU er det viktig at prinsipper som at alle skal få mulighet til å delta, at det primært bør 

foregå i skolen lokaler for å begrense kostnadene. Komiteen som er satt bør undersøke hva rollen til 

FAU er på andre skoler i nærområdet og hvilke prinsipper blir lagt til grunn på naboskolene.   

Forslag om at FAU er informasjonsbank for fremtidige arrangementer og samler erfaringer fra 

planleggingskomiteen, jf. at teknisk løsning for deling av dokumenter sjekkes ut.   

Forslag om å gi tiende trinn økt ansvar for TeglA festivalen og øke tildelingen til 10. trinn. Bjørn og 

Lisbeth vurderer om det er rom i budsjettet.  

Saken gjennomgås på nytt i FAU når planene konkretiseres.  

 

Sak 15/21 Saker å ta opp med skoleledelsen 

FAU ønsker at skoleledelsen stiller ved hvert møte og orienterer om generell status på skolen 

(ansettelser, strategisk plan osv.). I tillegg ønskelig med et fast innlegg om status på ungdomstrinnet. 

Bjørn lager en oversikt over spørsmål til skoleledelsen. Sendes ut til gjennomlesning og deretter til 

Irene. Aktuelle spørsmål inkluderer: 

 

Ungdomstrinnet:  

• Hvordan forberedes 7. trinn på overgangen? 

• Hva kan forventes på ungdomsskolen? Utdanningsplan?  

• Hva skjer med kantine? 

• Hvordan er lærersammensetningen? 

• Alkohol/narkotika  



 

Digitalopplæring: 

• FAU ønsker en oversikt fra skoleledelsen over hvilke verktøy som er tatt i bruk på forskjellige 

trinn samt redegjørelse for valget.   

 

På møte i november ønsker sosiallærer Cathrine Rauan å orientere FAU om skolens arbeid med det 

psykososiale miljøet på skolen og Trivselssirkelen.  

 

Enighet om at saker som FAU medlemmer ønsker å ta opp med ledelsen blir et fast punkt i fremtidige 

møter.  

 

Sak 16/21: Eventuelt 

 

Liste over FAU representanter må oppdateres på skolen nettside.  

Bjørn undersøker om referat fra FAU møter kan sendes ut til foresatte via skolemelding.  

 

 

 
 
 

 


