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           21.09.15 

Referat FAU 

 
Dato: Mandag 21.09.15 

Klokkeslett: Kl. 17.00 – 19.00 

Sted: Teglverket skole, møterom Radius i 2.etg (v/kantinen) 

 
Deltagere i FAU:  

1a Sissel Skillingshaug, 1b Margit Katrine Strand, 1c Marianne Brenk, 2a Anne-Marthe Rustad, 2b Silje Zandstra Krokeide, 

3a Mari Selmer-Eide, 3b Tina Charlotte Stenberg,4a Åse Linusson, 4b Tom Klev og Monica Figueroa, PLUSS avd. May-Tove 

Pryneid 

 

 

Tilstede fra skolen:  

Rektor Elisabeth Palmgren 

Ass.rektor Irene Langeid 

 

________________________________________________________ 

 

Sak 01/15 Konstituering av FAU 

                  

FAU konstituerte seg ved valg av leder, nestleder, kasserer og sekretær.  

 

Sak 02/15 Valg av leder, nestleder, kasserer, sekretær og representanter til SMU og Driftsstyret 

                  

Følgende ble valgt inn i FAUs styre:  

                 Leder: Sissel Skillingshaug (1a) 

                 Nestleder: Marianne Brenk Knudsen (1c) 

                 Kasserer: Ina Minascueta (2a) 

                 Sekretær: May-Tove Pryneid (PLUSS-avd.) 

 

Følgende ble valgt til å sitte i SMU (skolemiljøutvalget):  

                 Monica Figueroa (4b) 

                 Hanna Kayser (1b) 

 

Følgende ble innstilt til valg i Driftsstyret:  

                 Tom Klev (4b) 

                 Ragnhild By (4a) 

 

Sak 03/15 Drøfting og beslutning av vedtekter, inkl. drøfting av oppgaver og evt. opprettelse av 

komitegrupper. Se forslag og utgangspunkt for drøfting på side 2. 

 

Vedtektene og evt. opprettelse av underkomiteer til FAU tas opp på et senere møte.  

FAU og skoleledelsen er enige om at vi sammen skal arbeide for at barna skal ha det bra og lykkes 

på skolen. For å få til et godt skole-hjem samarbeid har vi blant annet lyst til å utvikle en egen 

Teglverketstandard for et godt samarbeid mellom skolen og foreldrene, basert på Oslostandarden for 

skole-hjem samarbeid. 

Vi er opptatt av at dette ikke er noe FAU og skolen vil klare å gjøre alene, og vi ønsker derfor å invitere 

alle foreldre til foreldremøte/workshop, hvor vi sammen diskuterer foreldrenes forventninger til skolen, 

og omvendt. Egen invitasjon til dette kommer. 
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 Agenda for neste FAU-møte vil være: 

1. Planlegge workshop med foreldrene sammen med skoleledelsen (1 time) 

2. FAU: hva skal være vår målsetning, og hvilken rolle kan/skal vi ha? (30 min) 

3. Hva skal være faste poster på FAU-møtene? (30 min) 

 

Sak 04/15 Status skolestart og forventninger v/rektor 

Rektor informerte: 

- En oppstartsperiode for en ny organisasjon, en ny skole, tar tid. Organisasjonsteori sier det tar 3-

5 år før man kan si at man er i drift med implementerte rutiner og standarder som alle kjenner 

til. Det betyr at man må velge fokusområder og prioritere noen ting av gangen. Skolen har hatt 

og har fokus på å få til et godt psykososialt miljø og det å få i gang gode læringsøkter i 

klasserommene med en gang. Skolen har hatt mindre fokus på skriftliggjøring og hjemmeside. 

De ser at det går litt utover behovet for informasjon til foresatte og er derfor noe de nå vil 

prioritere opp. Skolen har besluttet at lærerne vil sende hjem fredagsmail med informasjon om 

hvordan det går i klassen og hva de jobber med. Annen skriftliggjøring av rutiner, regler og 

praksis vil komme på hjemmesiden etter hvert.   

- Skolen har fokus på 3 hovedområder om dagen som de ønsker at foreldrene skal snakke med 

elevene om hjemme:  

o Språkbruk i klassene - vi skal snakke pent og høflig til hverandre og om hverandre. Vi 

bruker ikke stygge ord under noen omstendigheter.  

o Overgang mellom skole og AKS – vi sikrer gode og trygge overganger 

o Innmarsj og utmarsj på skolen, inkl. bruk av garderoben. Vi stiller alle opp ute før vi 

sammen går inn og bytter til innesko. Vi rydder og holder orden i garderoben. Vi går 

sammen og i ordnede forhold ut til friminutt.  

- Skolen oppfordrer alle foreldre til å bruke inngangene til elevene hvis de skal i garderoben, de 

må også ta av seg på bena før de går inn i tørrgarderoben. Alle voksne er rollemodeller for 

elevene. Forvent av hverandre og elevene at alle følger de rutinene som er. Vi ønsker et godt 

innemiljø for elevene våre.  

- Skolen ber foreldre fortsette å ta kontakt med dem når man har spørsmål angående psykososialt 

læringsmiljø eller undervisning.  

- For å få en god skole må elevene like både skolen og lærerne sine. Som voksne må vi derfor 

fremsnakke skolen og lærerne overfor elevene. Skolen oppfordrer foresatte til å være aktivt 

kritiske til "rykter". Hører man noe negativt, ta kontakt så skolen får anledning til å gjøre noe 

med det om ryktet viser seg å stemme, eller avkrefte ryktet dersom det ikke stemmer.   

 

Sak 05/15 Permisjonsreglement for elever  

 

Assisterende rektor informerte om permisjonsreglementet for skolen. Søknadsskjema vil legges ut på 

hjemmesiden. Som hovedregel innvilges vanligvis ikke permisjon til ferier og feiringer, men alle 

søknader vil behandles individuelt.   

 

Sak 06/15 Aktivitetsskolen, status og forventninger v/ass.rektor 

 

AKS har, etter en lei hendelse, hvor en elev gikk hjem uten å krysse seg ut, endret rutiner for hvor ofte 

man kontrollerer at eleven er tilstede. På den måten vil man raskere oppdaget det dersom noen blir 

"borte".    

Ansatte på AKS og lærerne hadde forrige uke et kveldsmøte for å planlegge for felles rutiner og 

fokusområder. Jmf sak 04/15.  

 

Skolen tar med seg ønskene, til AKS, angående om ansatte bør stå for inn- og utkryssing og om 

beskjeder fra foresatte må stå på tavla så alle kan lese dem.  

 

Det kom opp et forslag om at FAU velger seg en representant som kan være bindeleddet inn mot AKS.  
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Sak 07/15 Årshjul for møtetider i FAU er som følger:  
 Mandag 21.09 kl.17 

 Mandag 19.10 kl.17 

 Mandag 23.11 kl.17 

 Mandag 11.01 kl.17 

 Mandag 08.02 kl.17 

 Mandag 14.03 kl.17 

 Mandag 25.04 kl.17 

 Mandag 23.05 kl.17 

 

 

 
Sak 08/15 Eventuelt 

 

- Det er mulig å melde seg på et FUG – grunnkurs: http://oslokfu.no/ 14.okt kl. 18.15-20.30 i 

Svovelstikka (Voksenopplæringen på Helsfyr) 

- 17.mai – vi samarbeider med Hasle til våren. Temaet tas opp igjen i FAU.  

- Maillister i klassene vil komme i fredagsmailene til lærerne.  

- Spesialavdelingen og ordinært løp vil samarbeide om integrering og inkludering av elever begge 

veier. Teamet tas opp igjen ved en senere anledning.  

- Mat og helse for 4.trinn: Skolen vil legge frem et forslag for FAU om hvordan dette kan gjøres.  

- Disco og høstutstilling – sakene vil tas opp på et senere møte.  

 

Vi rakk ikke alle eventuelt sakene som ble meldt inn på starten av møtet. Sakene vil derfor tas opp igjen 

ved en senere anledning.  

 

 

 

 

 

http://oslokfu.no/

