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           18.03.18 

Referat FAU 

 

Dato: Mandag 12.03.18 

Klokkeslett: Kl. 16.45 – 18.30 

Sted: Teglverket skole 

 

________________________________________________________ 

 

 

Tilstede: 

Inger Eik Ravndal 1A 

Eva-Mari Andersen 1B 

Jeanette Langeland 2A 

Ingvild Grønbæk 2B 

Christine Elnæs 2C 

Neda Lowe 3A 

Hege Ahlquist 3B 

Olaug Østhus 4A 

Viktorija Ratukuviene 4B  

 

Fra skolen: Elisabeth Palmgren, Janne Beck Engebretsen 

 

Sak 16/18: Godkjenning av agenda og referat 

 

Gjennomført. 

 

Sak 17/18: Digitale læremidler – kvalitet og kompetanse 

 

Informasjon ved Elisabeth. 

 

Hva gjør en app god?  

 

Følgende kvalitetskriterier blir nevnt: 

- Kompatibilitet 

- Produksjonsapp (med mål om aktive elever som er med på å skape sitt eget 

læringsinnhold) 

- Underbygger skolens verdier (samarbeidende, kreative elever, som lærer å lære) 

- Samsvarer med etablert kunnskap og forskning om hva god læring er 

 

Videre arbeid med apper: 

- Kontinuerlig vurdering av kvalitet 

- Stadig utprøving og kvalitetssikring 

- Lærere aktive i prosessen. Eksempel: Lærere får foreslå og kjøpe apper for utprøving. 

Videre kan lærerne søke IKT-gruppa ved ønske om utvidelse av innkjøp og bruk. IKT-

gruppa vurderer utbytte og kostnad. Rektor fatter endelig vedtak om innkjøp og bruk.  
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- Samarbeid med andre skoler: Nettverk med andre skoler (Teglverket med Fernanda 

Nissen). Flere skoler kommer. Mange skoler henveder seg til Teglverket for råd. 

Teglverket ser til andre land i Norden og Europa. 

 

Andre temaer nevnt og diskutert i forbindelse med dette: 

 

- Kartlegging: Kartlegging via læringsappene (som er i bruk pdd) ligger i fremtida. Stadig 

utvikling på dette området. 

- Skolen har økt fokus på robotikk og koding. Wikipediaside med blogg skal opprettes. 

Her kan man lese om hva skolen gjør innenfor dette temaet. Faglige opplegg vil bli lagt 

ut i sin helhet. 

- Læremiddelplan: Rektor bedt om å lage læremiddelplan av Byråden (frist i april). 

- Ønskeinnspill fra FAU: Digital kompetanse hos foreldre. Mer innsyn, forklaring og 

innføring. Temakvelder diskuteres som løsning på dette, med mål om å vise, oppdatere 

og inkludere. Skolen har ikke kapasitet til å lære opp foreldre utover dette.  

- Det stilles spørsmål om hvordan FAU kan involveres i skolens videre arbeid med dette. 

 

 

Sak 18/18: Bruk av skolen utenom skoletid 

 

Orientering ved Elisabeth. 

 

Skolen skal være åpen fra 17.00-21.00 fra mandag til torsdag. Det vil være muligheter for å 

også leie i helger (krever søknad, og er avhengig av tilsynsvakter). Det er ansatt to 

tilsynsvakter. Disse har kontor ved AKS-basen i 1. etasje. I åpningstiden går tilsynsvakten faste 

runder, og er tilgjengelig per telefon. Det er kun en dør som er åpen på kveldstid. 

 

I utgangspunktet kan alle låne/leie tilgjengelige lokaler. Lokalenes tilgjengelighet avhenger av 

flere faktorer, som brannvern, personvern, øvrige regler/retningslinjer (liste over lokaler 

kommer). Det legges likevel til grunn at noen søknader prioriteres, for eksempel frivillige 

organisasjoner. Det skilles mellom arrangementer for hele klasser eller trinn og private 

arrangementer, som bursdagsfeiring. Utleiepriser er ikke satt, men det er tenkt at prisene vil 

differensieres ut i fra hvem som leier og type arrangement. Det vil bli laget regler og 

rutinebeskrivelser angående utleie. Eksempel: Klare regler knyttet til feiringer. Ved 

bursdagsfeiring skal alle i gjeldende klasse inviteres. Det anbefales at spørsmål om leie går via 

klassekontakt, og forespørsler om private arrangementer sendes via postmottak. 

 

Videre skal Elisabeth ha møte med Sinsen kulturhus for å diskutere om det er aktiviteter som 

kan arrangeres på skolen. Det skal være et overordnet mål at skolens elever har utbytte av det 

som skjer på skolen etter endt skoledag. 

 

 

Sak 19/18 Orientering fra skole og AKS 

 

Skole: 

 

- Leirskoleavtalen er nå landet. Fra 2020 skal Teglverket skole bruke Hallingdal 

leirskole. Dette er en relativt ny leirskole, og det er lettere å inkludere elever med 

særskilte behov her. Reisetiden er kortere, og oppholdet er mindre kostbart enn 

tidligere. Skolen finansierer oppholdet. 
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- Status ansettelser og ny lærernorm. Finansieringen er ikke på plass. Mangler  3,7 – 4,1 

stilling. Kommer ikke i mål nå i høst, men i prosess. Rift om gode lærere. Viktig at nye 

ansettelser tilfredsstiller kompetansekrav. 

- Ungdomstrinnsleder: Utlysning nært forestående.  

  

AKS: 

- Utlysninger baseledere. Irene (ass. rektor) + Therese overtar Janne sine oppgaver når 

hun går ut i fødselspermisjon. Ansettelse nye baseledere fra august.  

- Brukerundersøkelse nært forestående: Informasjon og definering av spørsmål via mail 

og facebook. Alle får den, uavhengig av om barna går på AKS eller ikke (de som har 

barn på AKS svarer). 

- AKS-faktor (i bydelen) 9. mai med Grunerløkka og Hasle. TEGLA-talenter i gang nå. 

Rammer knyttet til gruppepåmelding tydeliggjort. Øving sentral verdi.  

- IST (Registreringssystem). Backupplan hvis systemet svikter. Viktig med 

tilbakemeldinger. App ikke mulig pdd – men anses som i prosess. Dialog med Oslo 

kommune.  

 

 

Sak 20/18 SMU: Status og videre arbeid 

 

Saken settes opp på nytt etter at forestående SMU-møte er gjennomført. 

 

 

Sak 21/18: Inntekter 

 

Hvordan sikre at dagens elever får utbytte av inntekter fra 17. maiarrangement og 

Teglverkfestivalen? 

 

Foreløpig forslag: Overskudd fra 17. maiarrangement anses som trinnets. Tidligere har 

inntektene gått til å finansiere leiskoleopphold. Fra 2020 finansierer skolen leirskoleoppholdet, 

og bruksområdet vil derfor endres. Hvordan overskudd fra dette arrangementet skal forvaltes 

må diskuteres videre. Overskudd fra Teglverkfestivalen forvaltes av FAU, og tildeles formål 

som kommer elevene til gode (etter søknad). Elevrådet bør involveres. Bruksområder 

diskuteres. 

 

Tomas (kasserer og i årets 17. maikomitee) forfatter et notat som kan ligge til grunn for videre 

diskusjon. Saken tas videre til neste FAU-møte.  

 

Sak 22/18: Orientering fra gruppene 

 

 

- IT: Se sak 17/18. 

 

 

- Trafikk: I arbeid med diverse tiltak: Møte med trafikkpolitiet, skilting (skoleskilt) og 

lengre intervaller på lyskryssene. Foreldrevaktplan for farlige kryss under utarbeidelse. 

Oppstart for denne vaktordningen antatt august 2018. 

 

 

- Sosialt: Se sak 18/8. 
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Sak 23/18  Eventuelt 

 

- Utkvittering: Orienteringsslipp om FAUs arbeid ved Jeanette. Status: I prosess. Tas 

videre av Neda og Jeanette. 

- Videreført sak: Evaluering av leksehjelp. Inger tar dette videre og holder i saken.  

 


