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Referat FAU 

Dato: Mandag 20.09.2021 

Sted: Teglverket skole, personalrommet 

________________________________________________________ 

Til stede: 

Kristin Blekastad  2A 

Astrid Bergmål    4A 

Hanadi Abousteita   4B/8B 

Lisbeth Øien-Andersen   5B 

Amina Mavric-Memija  6A 

Harald Aasen   6B 

Elisabeth Dahl Hansen  7A 

Ida Lien    7B 

Kjetil Bendiksen  8A 

Bjørn Gaarder Johansen  8B 

Brit Vareberg   8D 

Emma Kwesiga Lydersen  9C 

Joakim Sundnes   9C 

Hanna Keyser   10B 

 

 

Sak 1/21: Godkjenning av innkalling 

Gjennomført. 

 

Sak 2/21: Samhandling med skoleledelsen 

Irene orienterte om skolens arbeid, FAU sin rolle og samarbeid mellom skolen og FAU. Det ble også 

delt ut diverse skriv og dokumenter som informerer om rollen til FAU-representanter og 

klassekontakter. Disse bør gjøres tilgjengelig digitalt og deles ut til alle nye representanter og 

klassekontakter. Enkelte av dokumentene er noen år gamle, og FAU bør ta initiativ til en oppdatering.  

 

Sak 3/21: Valg av leder, nestleder, kasserer for 2021/2022 

Følgende personer ble valgt for skoleåret 2021-22: 

Leder: Bjørn Gaarder Johansen 

Nestleder: Kristin Blekastad 

Kasserer: Lisbeth Øien-Andersen 

Skriving av referat vil gå på rundgang mellom klassene. Neste møte (11. oktober) får 1A ansvaret, og 

deretter går det etter trinn og bokstav. 

 

 

 



Sak 4/21: Orientering for nye medlemmer 

Praktisk informasjon om FAUs arbeid, spesielt hva slags saker som behandles og hvordan FAU tar 

imot og behandler saker og innspill fra foreldre på skolen. FAU får mange forslag og henvendelser, og 

noen saker hører hjemme i FAU mens andre primært gjelder en klasse eller ett trinn. FAU-

representantene gjør en vurdering av hver enkelt sak, og avgjør om den bør diskuteres i FAU, sendes 

rett til skoleledelsen for en orientering på neste FAU-møte, eller sendes videre til kontaktlærere og 

trinnledere.  

 

FAU har i skoleåret 2020/21 hatt fire mer eller mindre aktive arbeidsgrupper: 

• Trafikkgruppa: Hovedsak i forrige skoleår har vært hjertesone-satsingen på skolen, hvor 

gruppa har hatt mye dialog med ulike etater om trafikksikkerhetstiltak rundt skolen. Flere 

tiltak har blitt godkjent og er allerede gjennomført. Som en del av hjertesone-arbeidet har 

skolen og FAU også forpliktet seg til å drive holdningskampanjer om trafikksikkerhet, 

følgegrupper, o.l. Det er bevilget midler til dette.  

• IKT-gruppa: Har tidligere vært engasjert i diskusjoner med skolen om nettfilter og IKT utstyr 

på ulike trinn. I forrige skoleår har det vært få store saker, men gruppa har hatt møter med 

skolen og jobber med å lage en oversikt til foreldrene over hvilke verktøy (apper) som brukes 

på de ulike trinnene.   

• Sosialgruppa: Har tidligere jobbet med å organisere sosiale aktiviteter for elevene, og har 

spesielt fokusert på arrangementer som kan skape tradisjoner på skolen. Det siste året har det 

vært lite aktivitet på grunn av pandemien.  

• Ungdomsgruppa: Har hatt jevnlige møter med leder for ungdomstrinnet på skolen, og fulgt 

opp både skolesaker og sosiale arrangementer på ungdomstrinnet.  

 

 Følgende saker ble startet opp forrige skoleår, og må følges opp videre av årets FAU: 

• Hjertesone-prosjektet følges opp videre av trafikk-gruppa 

• Før sommeren startet skolen med dagravning i samarbeid med Hasle skole. Vi har ikke 

kommet i gang igjen etter sommeren, men behovet er der. Joakim Sundnes følger opp dette 

videre, og organiserer nye runder med ravning i samarbeid med klassekontaktene. FAU bør 

også ta initiativ til en informasjonskveld/temakveld med informasjon om ravning og 

forbyggende arbeid i nærmiljøet rundt skolen.  

• Før sommeren ble det vedtatt å dele FAU i to, med en gruppe for barnetrinnet og en for 

ungdomstrinnet. Det er ikke bestemt hvordan dette skal gjennomføres i praksis. For neste 

FAU-møte (11. oktober) er det besluttet at FAU først møtes i fellesskap og deretter deler seg 

opp i to grupper. 

 

Sak 5/21: Årshjul og sosiale arrangementer 2021/22 

Denne saken rakk vi ikke behandle på møtet, og utsettes til neste møte. Følgende arrangementer er 

aktuelle å diskutere: 

• Halloween-fest for 8. trinn 

• Skoleball/fest for 10. trinn 

• Andre planlagte aktiviteter 

 

 

Sak 6/21: Skoleløp til årets TV-aksjon 

FAU er positive til at skolen deltar i årets TV-aksjon.  

 

Sak 7/21: Møteplan for 2021/2022 

FAU-møtene blir på følgende datoer:  

• 11 oktober 2021 

• 1 november 2021 

• 6 desember 2021 

• 10 januar 2022  

• 7 februar 2022 



• 7 mars 2022 

• 4 april 2022  

• 2 mai 2022 

• 13 juni 2022 

 

Sak 8/21: Eventuelt 

Det ble forslått å etablere et skolekor på Teglverket. FAU stiller seg positive til dette, og vi vil 

begynner arbeide med å sjekke interessen og hvordan det kan organiseres. Øving i tilknytting til 

skoletiden er ønskelig. Astrid Bergmål (4A) følger opp videre. 

 

 
 
 

 


