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           24.10.17 

Referat FAU 

 

Dato: Mandag 20.11.17 

Klokkeslett: Kl. 16.45 – 18.30 

Sted: Teglverket skole 

 

________________________________________________________ 

 

 

Tilstede: 

Inger Eik Ravndal 1A 

Eva-Mari Andersen 1B 

Jeanette Langeland 2A 

Ingvild M. Grønbæk 2B 

Harald Aasen 2C 

Christine Elnæs 2C/SMU-representant 

Camilla Klevan 3A 

Styre Bye 3B 

Olaug Østhus 4A 

Tina Tanderø 4B 

Emma Lydersen 5A 

Cecilie Tyldum 5B 

Tomas B. Torsen 6A 

Khadya Khali 6B 

 

Fra skolen: Elisabeth Palmgren, Janne Beck Engebretsen 

 
Sak 23/17: Godkjenning av agenda og referat 

 

Gjennomført. 

 

Sak 24/17: Miljø og nærmiljø 

 

Følgende saker ble diskutert: 

 

- Bråk rundt skolen. Episoder registrert av foresatte. Sendes skriftlig til rektor.  

- Spørsmål om sjekk av skolegård før elevene kommer: Skolegården blir grundig sjekket hver 

morgen fra kl. 07.00 ved vaktmester. Dette følges opp. FAU oppfordrer skolens ledelse til å 

orientere foreldre om dette via sosiale medier/mail. 

- Det er meldt om uro og rot i garderobene, samt gris på toalettene fra foresatte. Noe bedring etter 

innføring av tiltak som «den gyldne sko». Det er ønskelig at toalettene kontrolleres, eventuelt 

vaskes oftere. 

- Se tidl. referater for mer informasjon om gjeldende trivselstiltak (eks. lys). 
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Sak 25/17: Mobilklokker og mobiltelefoner 

 

Innmeldt sak fra rektor: Bruk av mobilklokker og mobiltelefoner i skoletiden. Skolens opplevelser og 

erfaringer. Opplevde utfordringer knyttet til bruk av mobilklokke i skoletiden. Kommunikasjonen går til 

foreldrene før skolen rekker å håndtere situasjoner som oppstår. Påvirker skolehverdagen negativt blant 

annet i form av uro. Samtidig opplever mange foresatte at mobilklokker er et nyttig hjelpemiddel, særlig 

på skoleveien. Skole og FAU diskuterer ulike sider ved bruk av mobiltelefoner og særlig mobilklokker. 

Sider ved saken som diskuteres: Fordeler og ulemper. Skolevei vs. Skoletid. Forbud vs. Veilednende 

retningslinjer.  

 

Vedtak: FAU slutter opp om skolens vurderinger og anbefalinger, og stiller seg bak skolens 

ordensreglement. FAU oppfordrer skolens ledelse å presisere reglementet for samtlige foresatte.  

 

Foresatte oppfordres til å minne elevene på at både mobiltelefon og mobilklokke skal ligge avslått og i 

sekken i skoletiden. Om det er behov for å kommunisere med elevene i skoletiden, bør denne 

kommunikasjonen gå via skolens ansatte.  

 

Sak 26/17 Orientering om skolens rutiner ved alvorlige hendelser 

 

Innmeldt sak: Skolens rutiner ved alvorlige hendelser, som alvorlig sykdom og/eller dødsfall i elevers 

nære familie. Ønske om orientering fra skolens ledelse. Deler av beredskapsplan, med overskrifter, ble 

delt med FAU. Planen i sin helhet kan ikke deles av sikkerhetshensyn. Kopi av hele kapittelet som 

omhandler sorgarbeid, samlivsbrudd og død ble delt.  

 

Sak 27/17 Orientering fra de faste gruppene 

 

- Skole: 

Se saker over. 

 

 

- AKS: 

Utfordringer rundt arrangementer. Se tidligere referater.    

 

 

- IT:  

Etter innspill fra gruppens medlemmer har FAU valgt Jeanette Langeland som gruppens FAU-

kontakt. Gruppens aktiviteter vil videreføres skoleåret 2017/2018 med samme ambisjon som 

tidligere.  

 

FAU takker for gode innspill fra flere medlemmer i gruppen, og tar dette med videre. 

 

- Trafikk:  

Trafikkgruppa arbeider med tidligere refererte problemstillinger. Sakene på agendaen tas til 

etterretning. Trafikkgruppas medlemmer tar imot saker per mail. 

 

 

- Sosialt: 

Regnskap fra Teglverkfestivalen legges frem på neste FAU-møte. 

 

Sak 28/17 Eventuelt 

 

- Korrigering av referat: Gjelder sitat «Det er et opplevd behov for videreføring av foreldrestyrt 

IKT-gruppe, som skal fungere som et buffertilbud og arrangere kurs i Ipad. Flere foresatte 
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oppfordres til å melde seg til gruppen». Forslag 1: Sitatet slettes. Gruppen defineres under sak 

25/17. Dette referatføres. Forslag 2: Sitatet korrigeres i neste referat. FAU avgjør. Et samlet 

FAU besluttet at sitatet slettes. Se sak 27/17. 

- Bekymring knyttet til elever som har med eller kjøper godteri på butikken. FAU oppfordrer 

skolen til å tydeliggjøre skolens reglement på facebook + andre fora.  

- Bekymring knyttet til IPAD og belastningsskader. Bedrifthelsetjenesten var på skolen forrige 

skoleår. Skolen har en ergonomiveiledning. FAU oppfordrer skolen å legge denne ut på skolens 

hjemmesider. 

- Det stilles spørsmål om foreldreundersøkelsen som ble gjennomført våren 2017. FAU vil 

etterspørre en gjennomgang av dennes resultater. 

- Det stilles spørsmål om det finnes en evaluering av skolens leksehjelptilbud, og om FAU kan få 

innsyn i denne. 

 


