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           01.04.19 

Referat fra FAU-møte – april 2019 

 

Dato: Mandag 01.04.2019 

Klokkeslett: Kl. 16.45 – 18.45 

Sted: Teglverket skole, møterom Radius i 2.etg (v/kantinen) 

 

Tilstede:  

Jeanette Langeland, 3A 

Espen S. Seland, 3B 

Farhat Anjum, 3C 

Eli Holme, 6A 

Mona Møllebakken, 7A 

Joakim Sundnes, 6B 

Thomas Devold, 4C 

Marianne Salomonsen Øyfoss, 4B  

Karin Yrvin, 7B 

Trine Ihle, 1B  

Alina Michaelsen, 2B og 3C 

Marte Svensdottir, 2A 

Signe Marie Sørensen, 1B 

 

Fra skolen:  

Irene Langeid, rektor 

Janne Beck Engebretsen, AKS-leder 

 

Sak 15/19: Godkjenning av agenda og referat  

Gjennomført.  

To navn glemt ved siste referat: Trine Ihle for 1B, og Frøydis Tevik for 4A.  
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Sak 16/19: Samhandling med skoleledelsen  

Rektor Irene Langeid informerer:  

 

Ordensreglementet 

Ledelsen har hatt en gjennomgang av ordensreglementet og har gjort noen mindre omformuleringer, 

samt følgende tillegg:    

• Punkt om mobilhotell: dette vil innføres fra 5.trinn og innebærer blant annet at elevenes 

mobiltelefoner vil være innlåst hele skoledagen.  

• Punkt som forbyr rusmidler og alkohol  

• Punkt som forbyr plagg som helt eller delvis dekker ansiktet (hijab er selvsagt tillatt).  

 

Justeringene er drøftet med SMU og elevrådet, som stiller seg bak justeringene som er gjort.  

SMU har i tillegg spilt inn ønske om at elever som krenker andre, skal kunne diskuteres i skolens 

ressursteam.  

 

Ungdomstrinnet  

Det opplyses om at det ser ut til å bli fire paralleller på 8.trinn, men Irene informerer om at det ikke blir 

mer enn tre paralleller likevel en stund etter møtet. Skolen jobber forøvrig med rekruttering av lærere til 

ungdomsskoletrinnet.  

 

AKS-leder Janne Beck Engebretsen informerer:  

Engebretsen er tilbake fra permisjon. Hun jobber blant annet med egen rammeplan for AKS, basert på 

den overordnede rammeplanen for Teglverket. Videre forteller hun at skolens hjemmesider er oppdatert, 

og at elevrådet har startet noe som heter trappeshow. Dette er satt i gang etter innspill fra elevene om at 

det er kjedelig å ikke få være med på alt det gøye som skjer på AKS.  Trappeshowet for mellomtrinnene 

ble holdt i begynnelsen av april, der én deltager/gruppe fra hver klasse underholdt med valgfritt 

nummer.  

 

Ellers er det planlagt for leirskoletur på 4.trinn. Info gis på trinnet.  

 

Sak 17/19: Teglverksfestivalen v/Marianne Knutsen 

Neste Teglverksfestival går av stabelen torsdag 19.september 2019. Flerbrukshallen og lydmann er 

booket, mens innhold og opptredener enda jobbes med.  

 

Økonomi og kassererrollen  
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Blant annet drøftes det om kasserer for FAU også skal ha det økonomiske ansvaret for festivalen, i 

tillegg til det økonomiske ansvaret for 17.mai-arrangementet. Nåværende kasserer stiller seg i 

utgangspunktet positiv til dette, men etterlyser samtidig en prosessguide for å ha tydelige retningslinjer 

for hva rollen skal innebære.   

 

Festivalen får en del sponsede midler som i hovedsak går til å dekke utgifter til lyd, artist og mat. Det er 

forholdsvis lave utgifter i forkant av festivalen, og det populære arrangementet har hatt et overskudd på 

mellom 10 og 20 000 hvert år. Det samlede overskuddet er penger komiteen ønsker å bruke på en klok 

måte som kommer barn til gode.  

 

Rekruttering og arbeidsfordeling 

Komiteen jobber fortsatt med å rekruttere engasjerte foreldre til å drive festivalen videre, og anbefaler at 

det er tett samarbeid mellom Teglverksfestivalen og FAU for å sikre en god overgang fra år til år.  

 

Komiteen lurer på enklere og mer effektive måter å drive rekruttering på.  

Innspill fra FAU-representant: Synes at ansvaret skal ligge på et trinn, på samme måte som 17.mai. 

Komiteen ønsker at festivalen skal være drevet av genuint engasjement og ønsker i utgangspunktet ikke 

en slik løsning. Likevel, om ikke de lykkes i å få nok mennesker med i komiteen, er de åpne for andre 

muligheter.  

 

Selve komiteen består av 4 mennesker, mens rundt 130 mennesker er i sving under selve arrangementet. 

Det diskuteres hvordan man kan finne gode løsninger for å fordele ansvar i foreldregruppene.  

Janne Beck Engebretsen skal se på dette, men komiteen ønsker også forslag fra foreldregruppa om de 

vet om nettsider, apper eller andre gode organiserings- og planleggingsverktøy. 

 

Komiteen har også ønske om å involvere Hasle Skole i større grad, noe de håper blir lettere når skolen 

flytter «hjem» igjen.  

 

Sak 18/19: Gjennomgang av FAU sitt regnskap 

FAU v/Jeanette Langeland har jobbet over en lengre periode med retningslinjene for hvordan fordele 

pengene som er på konto i dag. Pengene er overskudd fra 17.mai-arrangement som hvert år arrangeres 

av 3.trinn sammen med Hasle Skole, samt overskudd fra Teglverketfestivalen.  

 

På konto per 2018: Totalt 252 000 kroner 

- Overskuddet fra Teglverksfestivalen 2018: utgjør 17 000 

- Overskuddet for 17.mai 2018: utgjør 136 000 kroner. 2/5-deler skal til Hasle, mens Teglverket skal 

ha 3/5-deler av summen. Hasles andel er foreløpig ikke utbetalt, men kontoinformasjon er etterspurt.  
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- Regnskapet 2017: Saldo i overkant av 100 000 kroner, hvorav overskuddet fra 17.mai utgjør 37 000 

kroner, og festivalen 15 000 kroner.  

 

Ifølge tidligere satte retningslinjer, skal 20 prosent av overskuddet fra 17.mai gå til trinnet som 

arrangerer 17. mai og 10 prosent til 10.trinn.  

 

Dersom vi velger å forholde oss til de retningslinjene som er satt, vil størrelsen på beløp være påvirket 

av uforutsette forhold/forhold det er vanskelig å planlegge for, som eksempelvis været.  

 

Det legges også til grunn at vi til enhver tid bør ha minimum 50 000 kroner på konto, slik at ikke 

foreldre må ha store summer utestående når de må legge ut i forkant av arrangement.  

 

FAU samler seg derfor om følgende forslag: 

Et fast årlig beløp settes av hvert år til klassene som har gjennomført 17.mai.  

- 3.trinn (pengene mottas året etter når de går i 4.trinn): En fast sum på 3500 per klasse.  

- 10.trinn: 2000 kr per klasse.  

 

Fast beløp kan justeres fra år til år, forutsatt at det finnes overskudd til det.   

 

Sak 19/19: Diskusjon: leksefri skole  

Det har kommet innspill om at Teglverket bør være leksefri skole. FAU ønsker innspill fra 

foreldregruppa, samt begrunnelse fra skolen om hvorfor de har valgt å ha lekser. Dette er en stor 

diskusjon, både politisk og ideologisk, og FAU ønsker derfor å vite skolens syn på dette før det 

eventuelt drøftes nærmere.    

 

Sak 20/19:  

Orientering/diskusjon fra faste grupper:  

• Trafikk: Det jobbes med å gjennomgå svarene fra foreldreundersøkelsen knyttet til ordningen, og 

drøftes om ordningen skal fortsette fra neste år. Dette tas opp som eget punkt for neste møte i mai.  

• IKT: Saksfremlegg tas opp som eget punkt for neste møte i mai 

• Sosial: Ingenting å melde    


