
 
 

08.02.2022 

 

 

Referat FAU  

 
Dato: Mandag 07.02.2022 

Sted: Digitalt (Teams) 

 

Referent 6A 
 

 
Til stede  

               

Simreen Johal 1B 

Kristin Blekastad 2A 

Nadifo Ali Abdi 3A 

Christine Elnæs 3B 

Astrid Bergmål 4A 

Lisbeth Øien Andersen 5B 

Amina Mavric-Memija 6A 

Katharina Dale Håkonsen        6B 

Elisabeth Dahl Hansen 7A 

Ida Lien 7B 

Bjørn Gaarder Johansen 8B 

Brit Vareberg 8D 

Heidi Slåen                              9B 

  Hanna Keyser                         10B 

  

 

Fra skolen: rektor Irene Langeid 

 

 
Sak 8/22: Godkjenning av innkalling 

Gjennomført 

 
Sak 9/22: Informasjon fra ledelsen ved skolen 

 

Informasjon om aktuelt på skolen v/rektor 

• Assisterende rektor og leder for ungdomstrinnet Karen Sagen Mosvold og avdelingsleder for 

1-2. trinn Christoffer Sjødin er nyansatte i ledergruppen og bruker tid på å bli kjent.  

• Skolens ledelse jobber med eksamensforberedelser. Det planlegges for at eksamener skal 

avholdes og det er avklart hvilke fag elevene skal opp i. Det skal gjennomføres prøvemuntlig 

eksamen i samarbeid med Vollebekk skole som en forberedelse til muntlig eksamen i juni. 

Hensikten er å trygge og gi elevene en positiv opplevelse.  

 



• Rektor orienterer om at det fortsatt er usikkert om det blir 2 eller 3 klasser på ungdomstrinnet 

neste skoleår. 63 elever bor i vårt inntaksområde. Skolen ønsker hele klasser da overføring av 

kun 10 elever fra en annen skole kan vippe skolen over til en vanskelig økonomisk situasjon.  

Inntaksområdet til Teglverket skole er det samme som i fjor. Det bygges to nye skoler, Økern 

og Bjørvika. Det skjer mulig endringer i inntaksområdet etter ferdigstillelse av skolen i 

Bjørvika i 2026.  

 

Skolens og FAUs oppfølging av henvendelse fra korpset og skolens tilbakemelding  

• Rektor informerer om at det er vanskelig å rydde plass til korpset i undervisning- og AKStid. 

Korpset låner musikkrommet flere dager i uken og har også lånt Kunnskapstrappen når de skal 

ha konserter, både på ettermiddagstid/kveldstid og i helger. Dette er en løsning skolen tenker 

fungerer godt, og aktiviteten kommer ikke i konflikt med skolens virksomhet. Ledelsen skal 

fortsatt holde dialog med Hasle skole korpset om videre avtale/planlegging og sannsynligvis 

sette opp et møte. FAU melder dette tilbake til korpset. 

 

 

Informasjon om eventuelle retningslinjer/føringer fra skolen om hvordan lærere skal gi 

tilbakemeldinger på lekser, prøver og tester 

• Rektor svarte dette ut i eget brev, vedlagt referatet og ønsker å ta det opp på neste møte med 

vurderingsnettverket. Temaet er tatt opp på flere FAU møter og FAU ønsker mer informasjon 

om hvordan skolen sikrer lik praksis for tilbakemeldinger til elever/foresatte. Rektor ønsker 

tydelig bestilling fra FAU til neste gang slik at ressurspersoner som jobber med dette stiller 

opp.  

Informasjon fra skolen om opplegg for forberedelse av overgang til ungdomstrinn og informasjon til 

foresatte 

• Det er foreldremøte på 7. trinn med info om oppstart i februar. Det vil også bli avholdt 

foreldremøte før skoleslutt, når skolen har mer oversikt over elever som kommer fra andre 

skoler. Rådgivere vil presentere valgfag og språklærere sine språk, spansk, fransk og tysk.  

• Rektor informerer om at det blir satt av tid første ukene til å jobbe med relasjonsbygging og 

tilhørighet. Det er viktig å få til en god start i nye klasser og forebygge splittelse mellom 

gamle og nye elever. Det er fint å bruke elever på 10. trinn som mentorer.  

• Tidligere var det organisert besøksdager for nye ungdomsskoleelever hvor Teglverket elever 

hadde rolle som guider. Dette ble ikke gjentatt grunnet pandemi. 

• Det blir høytidelig avslutning for 7. trinn siste skoledag,17.juni og må planlegges. For 10. 

trinn blir det høytidelig seremoni og avslutning med vitnemålsutdeling 15. el 16.juni.  

• Innspill fra FAU: Ønske om årshjul for aktiviteter og tiltak for å trygge elever og foreldre ved 

overgang barneskole/ungdomsskole. Eksempler på aktiviteter: besøksdager, sosiale aktiviteter 

med lærere ved oppstart, organisere sportskonkurranse mellom 8. og 10. trinn. Eksempelvis 

lage opplegg dag for dag første uken. 

• Informasjon om det pedagogiske opplegget for tur på 10. trinn og viktige premisser for skolen 

- dette punktet tas opp på et senere møte (det er nedfelt retningslinjer i fjor for tur på 10.trinn)  

Innspill fra FAU: 

- Bruken av uteområdet for ungdomsskoletrinnet i friminuttene. 8. klasse har lite plass, får ikke 

lov å gå ut av skolens område.  Kan eleven bruke benkene ved Hovinbekken?  Rektor svarer at 

det har vært vanskelig med oppdeling av uteområdet med trafikklysmodellen, men at dette 

sikkert kan la seg gjøre nå. Elevene får ikke lov å være på Hasle Torg grunnet flere uheldige 

episoder. 

- 17.mai feiring- fortsatt sterkt ønske om samarbeid med Hasle skolen- ledelsen på Teglverket 

støtter dette 



Sak 10/22: Aktuelle saker å ta opp med skoleledelsen neste møte 

• Læringsvurdering, Christine Elnæs sender spørsmål til rektor. Dette blir tema neste møtet.  

• Konsekvenser av pandemien og hjemmeundervisning og eventuelle tiltak skolen setter i verk. 

Dette kan eventuelt tas opp med ledelsen ved en senere anledning. 

Sak 11/22: Status økonomi 

• Overføringer for inneværende år blir overført nå.  

 

Sak 12/22: Status fra arbeid i skolemiljøutvalget (SMU) 

• Informasjon fra representanter i SMU. 

SMU skal analysere resultater fra elevundersøkelsen og skal det det opp på møte. SMU kaller inn til 

møte i mars. SMU etterlyser årshjul for aktiviteter. 

 

Sak 13/22: 17. mai 

• Viktig å sette ned 17.mai komite snarlig. 3. trinn har hovedansvar. Alle foreldre på 3.trinn 

må bidra og skrive seg opp for utførelse av oppgaver! Dette blir tema på foreldremøte nå. 

FAU representanter på 3. trinn tar ansvar for å sette sammen komiteen. Foreldre på 2. trinn 

støtter og bidrar. Man rådfører seg med 4.5.og 6. trinn som har tidligere planlagt 17.mai 

feiring. De kan evt stille opp på møter som ressurs for planlegging.  

 

Sak 14/22: Skolekoret 

• Det er god stemning i skolekorgruppen. Har hatt 4 øvinger allerede. Det er ca 30 barn 

påmeldt, fra 4.5. og noen far 6. trinn. Korgruppen ledes av Astrid og Kristine fra 4A. Det er 

vanskelig å få inn midler til drift. Skal se etter sponsorer for å finansiere dirigent.   

 

Sak 15/22: Eventuelt 

 

- Valg av representanter til neste år- viktig å ta dette opp på foreldremøte nå 

 


