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Referat FAU 

 

Dato: Mandag 25.09.17 

Klokkeslett: Kl. 16.46 – 18.45 

Sted: Teglverket skole / Radius 

 

________________________________________________________ 

 

Tilstede:  

 

Inger Eik Ravndal 1A 

Eva-Mari Andersen 1B 

Jeanette Langeland 2A 

Ingvild M. Grønbæk 2B 

Neda Lowe 3A 

Sture Bye 3B 

Mai Myhre 3C (V) 

Olaug Østhus 4A 

Tina Tanderø 4B 

Anja Kaland 5B (V) 

Tomas Thorsen 6A 

Khadya Kahil 6B 

 

Marianne Knudsen (avtroppende FAU 3C/Teglverkfestivalen) 

 

Frafall:  

5A  

2C 

 

Fra skolen: Rektor Elisabeth Palmgren og fra AKS Janne B. Engebretsen 

 

Sak 05/17 Konstituering av FAU / Sak 06/17 Valg av leder, nestleder, kasserer, sekretær og 

representanter til SMU (2018) og Driftsstyret (2018)   

Følgende ble valgt: 

Leder: Sture Bye 3B 

Nestleder: Inger Eik Ravndal 1A 

Kasserer: Tomas Thorsen 6A 
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Referent: Eva-Mari Andersen 1B 

Representanter til SMU: Eva-Mari Andersen 1B         Vara: Mai Myhre 3C 

Representanter til Driftsstyret: Olaug Østhus 4A            Vara: Anja Kaland 5B 

 

Sak 07/17 Gjennomgang av vedtekter  

- Saken videreføres til neste møte slik at alle nye representanter kan gjøre seg kjent med 

vedtektene i forkant av at disse ajourføres. 

- Innspill fra rektor: Ønske om å videreføre gode drøftinger med fokus på hele skolen, 

skolemiljø og fag. FAU-representanter som får formidlet problemstillinger fra 

foresatte eller elever kan konferere med rektor på mail for å sortere hva som kan 

besvares umiddelbart eller bør tas videre til FAU. 

Sak 08/17 Drøfting av oppgaver/sak til FAU og opprettelse av komitegrupper. 

Trafikkgruppe: Harald Aasen fortsetter. Inger Eik Ravndal 1A velges inn fra FAU. 

Sosial gruppe (Teglverkfestivalen + drøfting/etablering av andre tradisjoner for skolen): 

Marianne Knudsen fortsetter. Neda Lowe 3A velges inn fra FAU.  

- Det vedtas at tidligere nærmiljøgruppe ikke videreføres da dette antas å bli et stort 

fokusområde i FAU generelt. Skal stå som fast sak på FAUs agenda. Ved behov 

fordeles enkelte oppgaver/fokusområder underveis. 

- Nærmiljø settes på agendaen i SMU og i Driftsstyret. 

- Det er behov for å få kartlagt hvilke tilbud i nærområdet elevene kan benytte seg av 

etter skoletid (dette gjelder særlig for elevene fra 4. trinn). Det er få tilgjengelige 

lokaler som kan benyttes. Dette særlig med tanke på de elevene som ikke driver med 

idrett. Det er behov for dialog med utbyggere omkring skolen, samt Oslo kommune 

om dette. Skolens ledelse bistår FAU i dette. 

- Samarbeid/dialog med natteravnene, utekontakten, plan- og bygningsetaten, samt 

bydel nevnes som muligheter. 

- Det er et ønske å etablere møtepunkter med FAU Hasle. 

Sak 09/17 Status skolestart og forventninger v/rektor  

- Kort informasjon om oppstart. Bemanning ved oppstart redusert, da noen assistenter 

kom inn på høyere utdanning. Status nå: 16 barn per 100 % stilling. 6. trinns 
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fadderordning for 1. trinn anses som vellykket. Trivselsledere får individuelt 

tilpassede oppgaver i friminutt (gjelder 5. og 6. trinn), anses også å fungere godt.  

Sak 10/17 Skolens rutiner og handlingsplan for arbeid med skolemiljø  

- Kort gjennomgang og informasjon omkring interne endringer i rutiner knyttet til 

Opplæringslovens 9a3. Herunder også opplæringsrutiner ansatte/foresatte.  

- Saken følges opp i SMU 

 Sak 11/17 Aktivitetsskolen, status og forventninger v/leder   

- Status ansettelser og kurs. Lite respons på evalueringsskjema sendt til foresatte 1. 

trinn. Fortsatt bli kjent status på 1. trinn, men generelt godt inntrykk av oppstart. 

 

 

Sak 12/17 Forslag til møtetider for FAU 2017/2018  

Følgende møtetider ble satt opp og vedtatt:  

Mandag 23.10.17 kl. 16.45-18.45  

Mandag 20.11.17 kl. 16.45-18.45  

Mandag 15.01.18 kl. 16.45-18.45  

Mandag 12.02.18 kl. 16.45-18.45  

Mandag 12.03.18 kl. 16.45-18.45  

Mandag 09.04.18 kl. 16.45-18.45  

Mandag 07.05.18 kl. 16.45-18.45  

Mandag 04.06.18 kl. 16.45-18.45  
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Sak 13/17 Eventuelt: 

- Marianne forteller kort om resultatene fra Tegleverkfestivalen 2017. Arrangementet 

evalueres nå. Regnskapet legges frem på neste FAU-møte. Arrangementet går i pluss, 

som i fjor. Oppmøtet fra Hasle skole var mindre i år. Videre fokusområde for 

arbeidsgruppa vil blant annet ligge på hvordan man kan få opp de eldre elevenes 

deltakelse, samt guttenes deltakelse på scenen. 

- Merknad: FAU er registrert som en forening i Brønnøysundregisteret. Det er behov for 

at nytt og gammelt styre (leder, nestleder, kasserer) møtes for å endre fullmakter til 

bankkonto o.l. Styreleder setter opp møte så fort som mulig. 

 

Saker som skal tas videre til neste FAU-møte: 

- Gjennomgang av vedtekter og ajourføring av disse 

- Skolens rutiner og handlingsplan for arbeid med skolemiljø 

- Tegleverkfestivalen: Regnskap. Gjennomgang evaluering. Hva skal overskudd etter 

Tegleverkfestivalen gå til? 

- Ref. forrige referat: Hva skal overskudd etter fremtidige 17. mai-arrangementer gå til? 

- Deltakelse og medvirkning: Hvordan få opp deltakelse og øke medvirkning, særlig fra 

foresatte/elever fra de høyere trinnene? Hvordan være en tydelig FAU-kontakt i 

klassen (opprette dialog/formidle/nå ut til alle foresatte, også foresatte med norsk som 

andrespråk/svekkede norskferdigheter)?  
 

 


