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Referat FAU 

Dato: Mandag 01.11.2021 

Sted: Teglverket skole, personalrommet 

Referent: 2A 

________________________________________________________ 

Til stede: 

Janja Andersen                            1A 

Simreen Johal   1B 

Kristin Blekastad  2A 

Katrine Dale-Åkerlund  2B 

Nadifo Abdi   3A 

Christine Elnes   3B 

Lisbeth Øien-Andersen   5B 

Amina Mavric-Memija  6A 

Elisabeth Dahl Hansen  7A 

Kjetil Bendiksen  8A 

Bjørn Gaarder Johansen  8B 

Brit Vareberg   8D 

Emma Lydersen  9C 

Kaasiyo Hafi   10A 

Hanna Keyser   10B   

Aneta Ghali   10C  

 

Fra skolen: 

Irene Langeid 

Cathrine Rauan 

Annichen Ytrehus Hveding 

 

 

Sak 16/21: Godkjenning av innkalling 

Gjennomført. 

 

Sak 17/21 informasjon fra ledelsen ved skolen: 

- Informasjon om arbeidet med det psykososiale miljøet på skolen, ved sosiallærer (1-7) 

Cathrine Rauan og avdelingsleder for 8.og 9.trinn Annichen Ytrehus Hveding. 

- CR informerte om arbeidet med trivselssirkel og elevrådet, samt viktigheten av initiativer som 

Årstidsgruppene i hver klasse for å styrke samhold og læringsmiljø 



- Skolen er med et i pilotprosjekt gjennom Voksne for barn, der supportgrupper av elever og 

voksne skal bidra til en bedre skolehverdag for barn som ikke trives på skolen. Pilotprosjektet 

utføres på mellomtrinnet + 8.klasse. 

- AYH informerte om Drømmeskolen, der 10.klasse-elever melder seg som elevmentorer for 

nye 8.klassinger, og følge disse gjennom året. Etter ønske fra FAU ble det informert om hva 

skolen gjør i overgangen til ungdomsskolen. Her ble det sterkt oppfordret til at foreldre deltar 

på foreldremøtene i 7.klasse der det vil bli gitt mye informasjon. Vårhalvåret har skolen 

overgangsmøter med skoler der nye elever kommer fra, samt internt der det er behov for 

informasjonsoverføring. Det avholdes besøksdag for nye elever, der elevmentorene fra 

10.klasse er viktige, og nye klasser settes sammen. Her tas det ikke ønsker om 

klassekamerater. Det oppfordres sterkt til at det snakkes positivt hjemme om ungdomsskole, 

nye venner, ny klasse, og om viktigheten av at Teglverket også for nye elever blir «vår» skole 

og et nytt «vi» skapes. 

- Rektor informerte om stab-situasjon på ungdomstrinnet, det er godt med ressurser og kabalen 

går opp.  

- Rektor informerte også om nytt møte med Salto og Hasle torg, det situasjonen er mye roligere. 

Fra skolen får kun 10.trinn handle der i skoletiden. Det har på kveldstid vært observert dealing 

blant unge voksne i skolegården. FAU og skolen ønsker å forebygge rekruttering til miljøet, 

skolen har hatt ruskonsulent som har kurset lærerne, og FAU ønsker å holde temamøte for 

foresatte på høyere barneskoletrinn og ungdomstrinn der disse inviteres. Politiet melder om at 

det er lite bråk med «våre» elever, men følger med på enkeltelever der de har hatt 

bekymringssamtaler, og politiet har også rutineforedrag for 8.klasse i november. (9.klasse som 

ikke fikk i fjor grunnet coronasituasjonen vil få dette ved kapasitet). 

- Leirskole: skolens rammeavtale med Hallingdal leirskole utløper neste år og nytt anbud skal 

sendes ut våren 2022, FAU vil bidra i arbeidet. 

 

Sak 18/21 Aktuelle saker som tas med skoleledelsen neste møte 

Skolens bruk av digitale læremidler 

Skolens praksis for bruk og oppfølging av tester / prøver – og vurderinger og tilbakemeldinger på 

lekser. FAU opplever ulik praksis på ulike trinn.  

 

Sak 19/21: Status økonomi 

Fortsatt diskusjon om 10.klasses vinterfest/ball og hvilket beløp som evt. skal settes av fra FAU til 

formålet. Finansieringen undersøkes også med ledelsen på skolen og det innhentes erfaring fra andre 

skoler, dette er Teglverkets første 10.klasse. Kasserer presenterer forslag på neste FAU-møte når det 

gjelder overføring til 10. trinn 

 

Sak 20/21: Status fra arbeid i skolemiljøutvalget (SMU) 

Utsatt til neste møte grunnet tidsbrist 

 

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

Utsatt til neste møte grunnet tidsbrist 

 

Sak 22/21: Årshjul og sosiale arrangementer 2020/21 

Det er laget utkast til årshjul fra SMU og fra FAU, arbeides videre på til og i neste møte. 

 

Sak 23/21: Vurdere endret tidspunkt for FAU-møtene 

Utsatt til neste møte grunnet tidsbrist 

 

Sak 24/21: Eventuelt 

Ingen saker 

 


