
 

 

  
 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  
 

 

           20.04.18 

Referat FAU 

 

Dato: Mandag 09.04.18 

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 

Sture Bye 3B 

Ida Lien 3C 

Olaug Østhus 4A 

Tina Tanderø 4B  

Emma Lydersen 5A 

Cecilie Tyldum 5B 

Cecilie Tandberg 6A 

 

Fra skolen: Elisabeth Palmgren 

 

Sak 24/18: Godkjenning av agenda og referat 

 

Gjennomført. 

 

Sak 25/18: Orientering fra skole og AKS 

 
Elisabeth Palmgren orienterer. 

 

AKS:  

- Leksehjelpstilbudet på AKS gjennomgås. Det er meningen dette skal være et tilbud på hvert 

trinn. Mer informasjon om dette kommer.  

- Når det gjelder neste år, er det et ønske om at det skal være fire baseledere i ordinært løp, med 

en AKS-base på hvert trinn (ikke sammenslåing av 3. og 4. trinn, som nå).  

- Brukerundersøkelse av AKS-tilbudet i Oslo kommer nå. Det er et ønske at FAU oppfordrer 

foresatte i sin klasse om å delta.  
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Skole:  

 

- Det har i løpet av den siste tiden forekommet to alvorlige hendelser i forbindelse med henting 

og levering av barn foran skolegårdens inngang. Utrykningskjøretøy har ikke kommet til/inn å 

på skolens område fordi foresatte har parkert og gått fra bil foran porten. Rundkjøringen foran 

skolegårdens inngang er eneste ankomstmulighet for utrykningskjøretøy, og er kun en av- og 

påstigningssone. Det bes om at alle foresatte respekterer og overholder, og minner hverandre på 

hvor viktig dette er. Både voksne og barns sikkerhet avhenger av dette.  

- Oppdatering ansettelser og den nye lærernormen: Det er garantert for at skolen kan ansette 

omkring 75% av behovet for å nå normen. Det understrekes likevel at normen kun skal 

etterstrebes hvis det er mulig å få kvalifiserte lærere. Det legges ut utlysninger fortløpende, og 

ansettelsesarbeidet anses å være i rute. Viktig å huske på: Klassestørrelsen vil forbli den samme. 

Antall lærere skal økes. Det er knyttet fleksibilitet til de nye lærerstillingene. Driftsstyret er med 

på drøftingen om hvordan disse skal brukes.  

- Kartlegging: Inntrykket er at denne prosessen går bra i år. De elevene det er tenkt ikke mestrer 

kartleggingssituasjonen er bedt fritatt. Tanken er at en ikke skal måtte gjennomføre kartlegging 

for enhver pris. Kartleggingenes resultater kommer nærmere sommeren. 

 

 

Sak 26/18: 17. mai 
 

Ketil Raknes fra 17. maikomiteen deltar. 

 

Teglverket og Hasle skole arrangerer årets 17. maiarrangement sammen. Årets 17. maikomite består av 

representanter fra alle klassene på 3. trinn. I år er det første gang arrangementet avholdes på Teglverket 

skole. Det er tenkt at dette vil ha noen fordeler, knyttet til logistikk, plass, bruk av Teglverkshallen og 

toalettfasiliteter. Årets 17. maikomite har lagt ned mye arbeid i arrangementet. Det har blitt jobbet aktivt 

med å skaffe sponsorer til arrangementet, og Teglverket skole bidrar med midler til blant annet 

utemøbler og pølsekokere. Det er tatt utgangspunkt i at det kommer like mange på arrangementet som i 

fjor, omkring 1000 personer. Likevel er dette vanskelig å beregne da området er i sterk vekst. Det vil 

settes opp plakater for arrangementet. Det er også laget aktivitetskart over området. Det vil bli 

muligheter for å betale kontant og med Vipps, og foresatte oppfordres til å legge inn Vipps-nummeret 

på forhånd.  

 

Tilleggsinformasjon om 17. mai: Det vil være flaggheising, korpsmusikk ved Hasle skolekorps og tale 

ved elevrådet klokken 08.00 på morgenen ved Teglverket skole. Foresatte leverer elevene som skal gå i 

hovedtoget på angitt møteplass nede i byen. Hasle og Teglverket skole skal i år gå som nr. 67 og 68, og 

skal da begynne å gå omtrent en time og et kvarter etter at toget har begynt å gå klokka 10.00. 1. trinn 

går ikke i 17. maitoget nede i byen. I tillegg til hovedtoget, kan de som vil være med å gå i tog på 

ettermiddagen, på 17. maiarrangementet på skolen. 

 

FAU oppfordrer samtlige foresatte og elever om å delta på skolens 17. maiarrangement, og ber alle 

foresatte om å oppmuntre sine barn til å gå i tog på 17. mai. Hipp, hipp, hipp! 

 

 

Sak 27/18 Inntekter fra skolens arrangementer 

 
Diskusjonssak: Økonomi. Inntekter fra 17. mai og Teglverkfestivalen. Videreføring av sak 21/18. Vi ser 

på Notat – Disponering av inntekter fra arrangementer ved Teglverket skole (sendt ut som vedlegg). 

 

Elementer som diskuteres: 

 

- Skjevfordeling/forskjellige inntekter hvert år. Vil dette føre til at elevene får forskjellig tilbud? 

- Hvem skal bestemme hva pengene brukes til? 
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- Skal midlene formidles til klasse- eller trinn? 

- Hvilke arrangementer er egnet? 

 

 

Vedtak: Det opprettes en stiftelse for fremtidige 17. maiarrangementers overskudd. Overskuddet skal gå 

til elevene, et samlende formål. FAU vil legge føringer for bestemmelse av dette formålet.  Det er tenkt 

at elevrådet bør involveres i denne prosessen. FAUs leder Sture Bye tar dette videre med kasserer og 

skolens ledelse.  

 

Saken videreføres og viderebehandles i FAU. Sak om overskudd fra Teglverksfestivalen tas også videre. 

 

 

Sak 28/18 SMU: Status og videre arbeid  

 
Det informeres kort om SMU, som nå er konstituert. Neste møtedato er satt til 27. september 2018. 

Både temaer knyttet til fysisk og psykososialt skolemiljø er relevante å diskutere i FAU, for så å tas 

videre til SMU. Her nevnes blant annet foreldremøter og medvirkning, skolens rekrutteringsprofil, 

uteområder, samt organisering av friminuttene. Innspill til SMU settes opp som diskusjonssak på siste 

FAU-møte før sommerferien.  

 

 

Sak 29/18: Leksehjelp 

 
Oppdatering: Evaluering av leksehjelp. 

 

Alle elever på 1. -  4. trinn skal ha et tilbud. Saken følges videre. Se ellers sak 25/18. 

 

 

Sak 30/18: Orientering fra  gruppene 

 
Trafikk: Møte med trafikkpolitiet 23. april. Her tas samtlige temaer som er diskutert tidligere opp: 

skilting, fart, utbygging, bruk av trafikkvakter, sykling. 

 

IKT: Digital kompetanse hos foreldre tas med videre.  

 

Sak 31/18  Eventuelt 
 

- Status orienteringsslipp om FAU. Utkast presenteres på neste møte (egen sak).  

- Spørsmål fra foresatte: Sykling til skolen. Regler eller retningslinjer? Problemstillingen tas med 

til trafikkpolitiet. 

- Det stilles spørsmål om hvordan FAU kan samarbeide med elevrådet. Dette tas med videre. 

 


