
 

 

  
 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  
 

 

            

Referat FAU 

 

Dato: Mandag 03.09.18 

Klokkeslett: Kl. 16.45 – 18.30 

Sted: Teglverket skole 

  

________________________________________________________ 

 

 

Tilstede: 

 

Fra skolen: Irene Langeid 

 

Sture Bye 

Signe Marie Sørensen 1A 

Cecilie Tyldum 4B 

Olaug Østhus 5A 

Bent Bølum 5B 

Tina Tanderø 5B 

Aimen Mustafa 2B 

Trine Ihle 1B 

Espen Stranger Seland 3B 

Thomas Devold 4C 

Jeanette Langeland 3A 

Inger Eik Ravndal 2A 

Marte F Svensdottir 2A 

Mona Møllebakken 7A 

Christine Elnæs 3C 

Marianne Salomonsen Øyfoss 4B 

Eva-Mari Andersen 2B 

Ines Alegria Ulimoen 3C 

Eli Holme 6A 

Karin Yrvin 7B 

Harald Aasen 3C 

Millaray Salomon 5A 

  

Sak 48/18: Godkjenning av agenda og referat. 

Gjennomført. 

 

Sak 49/18: Nytt FAU  

 

- Presentasjonsrunde 

-  Valg  

 

Ny leder: Jeanette Langeland  
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Ny nestleder: Thomas Devold 

Kasserer: Marte Svensdottir 

Referent: Signe Marie Sørensen 

  

Samme møtefrekvens som tidligere, hver første mandag i måneden, i samme tidsrom og på 

samme sted. 

 

Sak 50/18: Samhandling med skoleledelsen  

Skoleledelsen om FAU, og forventninger til og samarbeid med FAU. Gjennomgang av 

standard for FAU og klassekontakter. Det presiseres at det kun er saker av allmenngyldig 

karakter som skal drøftes i FAU. Det mangler FAU-kontakter i enkelte klasser, og det har vært 

vanskelig å rekruttere i noen klasser. Det foreslås at foreldreengasjement skal settes som 

løpende sak på FAUs agenda. 

 

Sak 51/18: Orientering fra skole og AKS  

 

 -  Skolestart: Denne oppstarten vurderes til å ha vært en av de roligste til nå. Det har vært 

et overordnet fokus på struktur og orden, som en ny standard. Det har vært økt fokus på 

overgangssituasjoner, garderobe, med gangvakt, og toaletter. Effekten av dette skal 

evalueres til høstferien. Per dags dato er alle klasser på alle trinn helt fulle.  

-     Gjennomgang av AKS sine kurskataloger. Det er et ønske at flere elever skal delta på 

AKS på 3. og 4. trinn. FAU oppfordres til å fremsnakke tilbudet på AKS. 

-     1. og 2. trinn etterlyser tydeligere informasjon om gruppesammensetning og andre 

organisatoriske tilrettelegginger på et tidligere tidspunkt. 

-     Det stilles spørsmål fra foresatte hvordan skolen jobber med klassesammensetning på 1. 

trinn. Irene redegjør for denne prosessen. 

 

Sak 52/18: FAUs arbeidsgrupper  

Om FAUs arbeid i skoleåret 2017/2018. Status og arbeid i FAUs ulike grupper/områder. 

Generelt om gruppene og videreføring av disse, samt fordeling av roller innad i FAU.  

 

- Sosial: Hovedfokus på oppvekstsvilkår og utbygging i nærområdet. Dialog med 

oppvekstkontorene v/ SALTO, bydelsoverlege, plan- og bygningsetaten og 

bymiljøetaten. Se tidligere referater for mer informasjon om arbeidet. Kontakten bør 

opprettholdes. Det velges nye representanter til gruppa: Sine Marie Sørensen, Marianne 

Salomonsen, Millaray Salomon og Eli Holme. Vi takker av Sture Bye, som har gjort en 

stor innsats forrige skoleår. 

  

- Trafikk: Hovedfokus på byggearbeid i skolens nærmiljø og trygg skolevei. Dialog med 

utbyggere, bymiljøetaten, plan- og bygningsetaten og trygg trafikk. Harald Aasen og 

Inger Eik Ravndal fortsetter det gode arbeidet i gruppen, og får hjelp av ny representant 

Esben Stranger Seland. 

  

- IKT: Tidligere fokus på ergonomi. Ønske om å opprette kontakt med IKT-gruppen som 

er forankret blant lærerne. Det er ytret et ønske om "foreldreopplæring", som bør tas 

med videre. Det velges nye representanter til gruppen: Aimen Mustafa, Karin Yrvin og 

Bent Bølum. 

 

Sak 52/18: Saker til videreføring i FAU 
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Saker til videreføring. 

  

- Sosial gruppe viderefører arbeidet som er gjort forrige skoleår, og holder kontakt med 

bymiljøetaten, plan- og bygningsetaten, oppvekstkontorene og bydelsoverlegen, med 

mål om å få til felles møte. 

- Bruk av inntekter fra dugnad (17. mai og Teglverksfestivalen), samt stiftelser og 

vedtekter. Gjennomgang ved Sture Bye og Tomas Thorsen. Saken videreføres bilateralt. 

- Oppfølging av innspill og dialog omkring saker som berører skolens drift. Se referat fra 

juni angående spørsmål omkring skolens ansettelsesprofil.  

- Videre samarbeid med SMU og driftsstyret. 

- 17. mai arrangementets miljøprofil 

- Det gode foreldremøte 

- Skolens samarbeid med SALTO og oppvekstkontorene 

 

Sak 53/18: Orientering om Teglverksfestivalen  

Gjennomgang ved Marianne Knutsen, med fokus på budsjettoverslag, pågående arbeid og 

planer for forestående festival. 

 

Sak 54/18: Fullmakter og rettigheter  

Fullmakter må overføres mellom gammelt og nytt FAU. Nærmere bestemt leder, nestleder og 

kasserer. Dette settes til eget overføringsmøte.  

  

Sak 55/18: Eventuelt  
 
  


