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Referat FAU 

 

Dato: Mandag 07.05.18 

Klokkeslett: Kl. 16.45 – 18.30 

Sted: Teglverket skole 

 

________________________________________________________ 

 

 

Tilstede: 

Inger Eik Ravndal 1A 

Jeanette Langeland 2A 

Harald Aasen 2C 

Sture Bye 3B 

Ida Lien 3C 

Olaug Østhus 4A 

Tine  4B 

Emma Lydersen 5A 

Cecilie Tyldum 5B  

Tomas 6A 

Fra skolen: Irene – ass rektor. 

 
Sak 32/18: Godkjenning av agenda og referat 

 

Gjennomført. 

 

Sak 33/18: Skole og aks orienterer 

Ansatte til ungdomsskole er ok. 

Lyst ut stilling sosiallærer.  

Aks trenger – og får flere assistenter.  

På aks vil det være gangvakter fra høsten av. Mer og bedre skille mellom skole og overgang til aks. 

Skolen ønsker å innføre flere voksne, mer disiplin og struktur på aks.  

IST systemet er fortsatt pilot. Irene tar videre utfordringer knyttet til denne med Therese. 

 

Sak 34/18: Hvordan kan FAU få til et samarbeid med elevrådet? 

Drøftesak overføres til neste møte.  

 

Sak 35 og 36 /18 Drøfting. Økonomi. Inntekter fra 17 mai og Tegleverkfestivalen. 

FAU ønsker å opprette stiftelse for å, på best mulig måte, sikre at inntekter fra dugnader og 

skoleaktiviteter som 17. Mai og Teglverksfestivalen samt evt tilkommende arrangementer, går direkte 

tilbake til barna. Tanken er at formål skal tydeliggjøres i tillegg til at fordeling av overskudd ihht formål 

og vedtekter, til gitte aktiviteter/tiltak, blir mye enklere. En stiftelse vil også sikre nødvendig transparens 

i økonomi samt være en lite byråkratiserende organiseringsform. En stiftelse er regnskaps- og 

revisjonspliktig. Forslag til formål/vedtekter fremmes i forkant av neste FAU-møte. FAU har som 

målsetning å etablere en stiftelse til skolestart 2018-19. 

 

Sak 37/18 Utkvittering. Informasjonsslipp om FAU.  



 

 

 2 

Informasjonsskrivet er ut kvittert med små endringer i teksten.  

Skrivet skal deles ut ved innskriving i desember og ved skolestart.  

FAU ønsker at skolen kan ta kostnaden ved trykking.  

 

Sak 38/18 Informasjon fra faste grupper-  

IKT – gruppa kartlegger behov fra elevsiden. 

 

Sosial- ingen oppdatering 

 

Trafikk- møte med trafikkpoliti er gjennomført. Jobber videre med  ”Aksjon skolestart” høst 18, der 

politi, trygg trafikk, skole og kommune skal samarbeide.  

Trafikkgruppa tar videre spørsmål ang sykkellappen i 5 trinn,- og tilrettelegging av sykkelopplæring i 

skoletiden.  

Fra FAU – ønsker å spille inn bekymring til Bymiljøetaten ang skolevei langs Økernveien. Etter 

dødsulykke tidlig i mai ønsker også FAU å be om videre orientering om skolens rutiner / rapportering 

ved hendelser i nærmiljøet til skolen. Dette gjelder da særlig da hendelser / ulykker skjer i skole- og 

AKS tid hvor elevene delvis er berørte av dette. I dette tilfellet ved turgruppens ankomst med buss 

direkte til ulykkesområdet.   

 

 

Sak 39/18 Eventuelt: 

Spille inn til neste møte-  

Oppfølging til rektor – bruk av skolens lokaler. Utleie.  
 


