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Referat FAU 

 

Dato: Mandag 04.02.19 

Klokkeslett: Kl. 16.45 – 18.30 

Sted: Teglverket skole 

 

________________________________________________________ 

 

 

Tilstede: 

Jeanette Langeland, 3A 

Ines Ulimoen, 3C 

Mona Møllebakken, 7A 

Thomas Devold, 4C 

Frøydis Tevik, 4A 

Joakim Sundnes, 6B 

Espen S. Seland, 3B 

Millaray Salomon, 5A 

Eli Holme, 6A 

Marianne Salomonsen Øyfoss, 4B  

Signe Marie Sørensen, 1B 

 

Fra skolen: Fungerende rektor, Irene Langeid 

 

Sak 5/19: Godkjenning av agenda og referat 

Gjennomført  

 

Sak 6/19: Samhandling med skoleledelsen  
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Orientering om møtet 11. januar vedrørende uønskede hendelser ved skolene Sinsen, 

Teglverket, Hasle, Kampen og Vålerenga 

 

Skolenes rektorere, politi og bydel, er enige om å ha tett kontakt, samarbeide og dele 

informasjon. Rektor har ansvar for å informere UDE og de andre skolene ved uønskede 

hendelser.  

 

Beskrivelsene av gjerningsmennene som har forsøkt å lokke med seg barn med godteri er 

mangelfulle. Det er derfor vanskelig å se sammenheng mellom sakene. Ikke alle hendelsene er 

anmeldt, og det oppfordres til å anmelde. For å få fortgang i prosessen, er det i tillegg viktig å 

varsle skolen eller FAU, som igjen varsler skolens politikontakt i SALTO som holder i saken.  

 

Det er enighet om at barna må utrustes for best mulig å klare å håndtere uønskede hendelser. 

Viktig å gå gjennom med barna om hva de skal gjøres. Skolen vil for eksempel ha fokus på 

trygg skolevei der de både snakker om refleksbruk, men også hvordan takle uønskede episoder.  

I tillegg er det viktig å forsikre seg om at barna velger den tryggeste ruten, eksempelvis den 

som er best opplyst, i tillegg til å ha økt voksentetthet i de mindre opplyste områdene barna 

ferdes.  

 

Status etter befaring for å utbedre garderobeområdene 

Det har tidligere vært spilt inn fra FAU at garderobeområdene, spesielt på første trinn, er trange 

og kaotiske. Ledelsen har derfor hatt en befaring med driftsingeniør og representant for 

byggeier for å se på ulike muligheter for bedre utnyttelse av området. Dessverre er 

tilbakemeldingen den at de hverken kan godta mer innredning for tøy eller omdisponering av 

møblement, da det vil ha negativ påvirkning på ventilasjonssystemet og de strenge 

sikkerhetskravene. De kan strekke seg til å fjerne noen av båsene og i stedet henge opp lengre 

knaggrekker, noe FAU ikke ser helt poenget med. Avventer til eventuelle innspill fra 

foreldregruppen.  

 

Nettvett  

Etter en uheldig hendelse på 7.trinn der noen ble filmet og lagt ut på snapchat, ble Politiet 

koblet på saken for å informere elevene om konsekvenser. Saken tas på alvor og foreldrene er 

informerte. Skolen ønsker, som følge av dette, å dreie fokuset fra det å alltid spørre om få ta 

bilder av folk, til distribuering av krenkende innhold på sosiale medier. Det stilles spørsmål ved 
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hvorfor så mange under 13 år får lov til å ha profiler på sosiale medier, og oppfordres til at vi 

voksne må ha kontroll på kontoene til barna.  

 

FAU ønsker å samle seg om en foreldreplakat med veiledende råd knyttet til nettvett for de 

ulike aldersgruppene.  

 

Sak 7/19: orientering fra de faste gruppene 

 

Trafikkgruppa  

Ønsker å sende ut questback for å kartlegge behov og nytteverdi av trafikkordningen, og legger 

frem et forslag med aktuelle spørsmål.   

Innspill fra FAU om å målrette opplegget mot klassekontaktene for å få et utvalg dedikerte 

respondenter, med mer detaljerte spørsmål. I tillegg vurderes det å sende ut en mindre 

undersøkelse til resten av foreldrene.   

 

IKT-gruppa 

Gruppa jobber med et innspill til høringen angående det å få inn touchopplæring på læreplanen, 

og vil komme tilbake med mer info vedrørende dette.  

 

Sosial-gruppa 

Gruppa er tett på i prosessen med å få inn aktører i Petersborghuset som vil komme barn og 

unge i området til gode. Ferd eier huset og har satt Barnas Boligbyggelag som ansvarlig for å 

hente inn behovsanalyser fra små og store i området. I denne prosessen har FAU vært aktive 

med å dele spørreskjemaer, i tillegg til å få elevrådet til å hente inn ønsker og behov fra 

medelevene sine. I tillegg vil det være en Workshop i Petersborghuset for å samle ytterligere 

innspill i februar. Innspill om at ikke ungdommene i området har fått si sin mening. Gruppa 

hører med F21 om de har fått spørsmål om å bidra i prosessen.  

 

Sak 8/19: Eventuelt 

Status av fordeling av FAUs inntekter  

Tidligere FAU har hatt ønske om å opprette en stiftelse for inntektene fra Teglverketfestivalen og 

17.mai-arrangementene. I den forbindelse har det blitt laget et forslag til vedtekter for hvordan pengene 

kan disponeres gjennom etablering av Stiftelse. Leder og nestleder har gjennomgått vedtektene og 

mener at stiftelse ikke er en optimal løsning. I stedet for stiftelse, er det et ønske om å legge frem 
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retningslinjer. Formålene er uendret, hvor inntektene går uavkortet til barna. Forslag til disse vil legges 

frem ved neste møte.  

 

I tillegg vil det bli satt opp en oversikt over hvor mye penger som er på hvert trinn per nå.  

Målet er at status knyttet til pengebeholdning blir transparent og kan drøftes på FAU-møtene. Søknader 

om bruk av penger, bør kunne sendes til FAU og må kunne fattes vedtak om forholdsvis kjapt.  

 

Rekruttering til Teglverksfestivalen 

Gruppen leter fortsatt etter engasjerte representanter som vil drive festivalen videre. Den betyr mye for 

lokalmiljøet, og knytter barna sammen på tvers av skolene. Det blir en lang overlappingsperiode, slik at 

man ikke skal bli kastet ut i det, uten noe bakgrunnskunnskap. Gruppen som driver festivalen i dag vil 

sørge for en god overlevering. Ta kontakt med din FAU-representant om du har spørsmål vedrørende 

vervet.  

 

 


