
Referat FAU                                                                                         04.03.19 

 

Dato: Mandag 04.03.19 

Klokkeslett: Kl. 16.45 – 18.45 

Sted: Teglverket skole 

 

Tilstede: 

Jeanette Langeland, 3A 

Mona Møllebakken 7A 

Karin Yrvin, 7B 

Aimen Mustafa, 2B 

Eli Holme 6A 

Joakim Sundnes 6B 

Olaug Østhus 5A 

Marianne Salomonsen 4B 

Espen S. Seland 3B 

Marte Svensdottir 2A 

Viktorija Ratukuviene 5B 

 

Fra skolen: Rektor Irene Langeid og assisterende rektor Camilla Fines Aronsen 

 

Sak 9/19: Godkjenning av agenda og referat 

Gjennomført  

 

Sak 10/19: Samhandling med skoleledelsen  

Introduksjon av prosjektet ”Overvannsvennlig pollinatoroase” 

Håkon Iversen kom og presenterte forskningsprosjektet for FAU. Hvordan beskytte byen for 

store nedbørsmengder i fremtiden, samtidig sikre biologisk mangfold. Han snakket om hvordan 

man kan engasjere skolen, foreldre og nærmiljøet i utviklingen. Kompetansemål for elever og 

lærere er: økt bevissthet og faglig kunnskap om det blågrønnes nødvendighet i byen. Nytten 

av overvannsløsninger, og viktigheten av å sikre et bærekraftig biologisk mangfold hvor bier, 

blomster og folk kan leve i samspill. Tiltak 1 er effekten av grønne tak, hvor man har 6 ulike 

forsøkstak. Tiltak 2 er forskningskuber i nærmiljøet. Tiltak 3 er regnbed og frakoblede 

taknedløp i nærmiljøet. Forskningen begynte i uke 10 og vil vare til cirka uke 26. Du kan lese 

mer her: https://newwaterways.no/urban-living-lab-teglverket-skole/ 

Fremdrift etablering av ungdomstrinnet og valgfag  

 

Ledelsen er i gang med å rekruttere ansatte til ungdomstrinnet. Det er et godt antall kandidater 

som har søkt på stillingene, og ledelsen ønsker lærere med erfaring fra ungdomstrinn og 

vurderingskompetanse. Valgfagene for ungdomstrinnet er ikke fastsatt enda, men forslag og 

synspunkter fra elevene vil bli hørt.  

https://newwaterways.no/urban-living-lab-teglverket-skole/


  

 

Deltakelse i foreldremøtene og bruk av «barnevaktordningen»  

Lærere har meldt inn at oppmøte på foreldremøtene i februar 2019 var bedre enn tidligere, 

men dessverre lavere deltakelse høyere opp på trinnene. Ordningen med at skolen organiserer 

barnevakt vil fortsette videre ved neste foreldremøter.  

FAUs arrangementer; informasjonsflyt, kommunikasjon og forventninger til AKS og 

skolekontor  

Ved ulike arrangementer, spesielt med kort tid fra AKS slutt til arrangementets start, er det 

behov for bedre samarbeid mellom FAU og skolen.  

Friminutt på utsiden av skolegården for de største barna  

Det arbeides med å finne alternativer til aktiviteter i friminuttene til de største barna. Ledelsen 

skal undersøke regler for hva som er lovlig, som å la de største barna være på utsiden av 

skolegården i enkelte friminutt, og å la noen trinn bruke flerbrukshallen.   

Sak 11/19: Orientering/diskusjon fra faste grupper:  

Trafikk: Det er laget og sendt ut et spørreskjema på nett om trafikkvaktordningen. 

Oppsummering og vurdering av undersøkelsen sendes FAU-representantene fredag 8.mars, 

hvor det avstemmes om ordningen skal fortsette eller ikke.  

 

IKT: IKT-gruppa har sendt inn forslag til Udir. De jobber med forskriftene til læreplanene. 

Gruppen vil gå nærmere i dybden når de nye læreplanene kommer 19.mars.  

 

Sosial: Etter endt deltakelse på workshop på Petersborghuset, sitter man igjen med at folk 

ønsker ulik bruk av huset. De fleste forslagene omhandlet ønske om å etablere møteplass for 

barn fra 10-12 år og ungdom. Ingenting er bestemt enda, og det kommer ny oppdatering neste 

måned.  

 

Sak 12/19: Fordeling av FAUs inntekter  

Retningslinjene for fordeling av overskudd ble gjennomgått. Enkelte punkter tydeliggjøres for 

deretter å gjøres tilgjengelig på nett. Kasserer er i kontakt med banken for å få totaloversikt 

over regnskapet og å identifisere korrekte overskudd per år. Beregning av årlige overskudd er 

nødvendig for å beregne fordeling etter retningslinjenes formål. 

Sak 13/19 Rekruttering Teglverksfestivalen  

Utsatt til neste møte  



Sak 14/19: Eventuelt:  


