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           13.01.19 

Referat FAU 

 

Dato: Mandag 07.01.19 

Klokkeslett: Kl. 16.45 – 18.30 

Sted: Teglverket skole 

 

________________________________________________________ 

 

 

Tilstede: 

Jeanette Langeland, 3A 

Eli Mørk Holme, 6A 

Marianne Salomonsen Øyfoss, 4B 

Ines Alegria Ulimoen, 3C 

Signe Marie Sørensen, 1A 

Bent Bølum, 5B 

Cecilie Tandberg, 7A 

Olaug Østhus, 5A 

Frøydis Tevik, 4A 

Joakim Sundnes, 6B 

Marte S. Svensdottir, 2A 

Alina Michaelsen, 2B 

 

Fra skolen: Fungerende rektor, Irene Langeid 

 

Sak 01/19: Godkjenning av agenda og referat 

Gjennomført. 

Innspill til Sak 69/18: Hvilken femteklasse har hatt tastaturopplæring?   

Irene presiserer at 4., 6. og 7. har tastatur. Fra høsten får også 5. trinn (arver 7. trinn sine), mens 

8. trinn får nye til høsten. Oppsummert: Fra høsten 2019 har 5.-8.trinn tastatur. 

Det varierer hvor mye de bruker tastaturene, men ingen har touch-opplæring per i dag.  

 

 

Sak 02/19: Samhandling med skoleledelsen v. Irene Langeid og Camilla Fines Aronsen  

 

Gjennomgang vedrørende den kommende ungdomskolen v/Camilla 

De fleste fagene videreføres fra barnetrinn, i tillegg til noen valgfag. Udir har laget totalt 15 

valgfag skolene kan velge mellom. Alle har egen læreplan og vil gis karakterer i. Teglverket vil 

ha valgfag som underbygger skolens profil, og ønsker å tilby minimum fem stykk.  
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Teglverket har følgende valgfag på sin liste over mulige alternativer:   

- Teknologi i praksis 

- Forskning i praksis 

- Programmering 

- Produksjon av varer og tjenester 

- Design og redesign 

- Sal og scene  

- Fysisk aktivitet og helse 

- Natur, miljø og friluftsliv 

 

Det er allerede kommet inn ønsker fra enkelte foreldre om at det er ønskelig med fysiske og 

kreative valgfag.  

 

Innspill fra FAU: Hva med videregående matte? Evt andre videregående fag. Skolen vil se på 

mulighetene for dette, for å unngå at enkelte sterke elever mister motivasjon.  

 

Nytt fag 

I tillegg vil det komme et nytt fag som alle skal ha, kalt «utdanningsvalg». I dette faget blir 

elevene kjent med egne interesser og ønsker, for å kunne ta gode yrkesvalg i fremtiden.  

 

Rekrutteringsprosess – elever 

Teglverket får ikke like mange elever de først hadde håpet på, grunnet at Hasleelevene vil 

fortsette å sogne til Fyrstikkalleen, som nevnt i referat á 03.12.18. Likevel vil det antakelig 

være en del barn som vil søke seg hit, da det erfaringsmessig er mye tilsøking til skolen fra før 

av. Derfor ønsker skolen å gå ut med tre paralleller med en gang. Klassene vil blandes på nytt. 

 

Rekrutteringsprosess – lærere 

Skolen vil jobbe for å rekruttere lærere for å oppnå en god balanse i lærerstaben. Lærere med 

ulik språkkompetanse står høyt på listen. Det er også viktig med videreføring av profilen til 

skolen, der noen av lærerne med ungdomsskolekompetanse vil overføres til ungdomsskolen. 

Det vil også rekrutteres noen nye lærere med lengre erfaring. Dette betyr ekstra mye på 

ungdomstrinnet, på grunn av vurderingsprosessen her.  

 

Karakterer 

Det vil gis tallkarakterene 1-6 i alle fag, samt enkeltstående karakterer. Det vil likevel jobbes 

aktivt for å dempe det tradisjonelle karakterpresset, og i stedet jobbe mer prosessorientert. Det 

vurderes om det kun skal gis karakter én gang per semester, i stedet for på «alt».  

 

Veien mot mål 

Det orienteres om at lærerne har ganske stort handlingsrom innenfor de satte målene i 

lærerplanen, men de må til enhver tid følge med på hvor elevene er. For at foreldre skal kunne 

følge med, må de ha verktøy og kommunikasjonsverktøy som hjelper – også om det ikke blir 
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gitt karakterer. På foreldremøtet for 7.trinn vil det snakkes mer om hvordan dette kan gjøres. 

Skolen ønsker innspill fra foreldregruppe om hvordan det kan jobbes med medvirkning.  

 

Presis start 

Skolen opplyser om at det øves enda mer på at elevene skal komme tidsnok til timene når de 

nærmer seg ungdomsskolealder. FAU spiller inn at det er ønskelig at skolen skal øve på dette 

med elevene fra starten av, og lære dem om hva slags konsekvenser gjentatte for-sent-

komminger har i arbeidslivet f.eks.  

 

Nasjonale prøver  

Skolen er fornøyde med hvordan det har vært jobbet systematisk for å løfte 5.trinn, spesielt i 

matte og norsk. Det vises på prøvene, hvor de nå scorer høyere enn landsgjennomsnittet. I 

engelsk har de nådd snittet.  

 

Videre ser man at lærerne må løfte elevene på individnivå, i tillegg til gruppenivå (som de har 

vært flinke til før). I tillegg jobbes det også med kompetanseheving.  

 

Innspill om Nasjonale prøver: Elevene blir stressa. Gis de en stresstest i forkant for å kunne tåle 

presset på selve prøven? Svaret er ja, og det har vært veldig effektivt.  

 

Skolens oppfølging av negative hendelser der mann har forsøkt å lokke med seg barn – 

oppfølging fra FAU-møte 3. desember  

Skolen har sendt ut epost-varsel til foreldre, snakket med lærerne om hvordan de kan gi barna 

verktøy til å takle en evt uønsket situasjon, i tillegg ønsker de å iverksette opplegget Trygg 

Skolevei, i samarbeid med Hasle og Salto (Politiets enhet for forebygging av kriminalitet og 

rusmisbruk blant barn og unge).   

Innspill fra FAU; Turnforeninga, Korpset, Håndball o.a. bør også informeres, for å sikre at alle 

får beskjed om å være ekstra forsiktige. I alle situasjonene det har skjedd noe uønsket, har 

barna dog reagert riktig. Det betyr at den forebyggingen som er gjort, funker.  

 

Konkretisering av tiltaket Øke voksentetthet i friminuttene ved at små- og mellomtrinnet 

har felles friminutt.  

Skolen ser at de på sikt ikke kan dele friminuttene slik de har gjort nå, da det ikke er nok 

voksne til det. Fra høsten, vil barnetrinnene ha friminutt samtidig, og ungdomstrinnet (mulig 

med noen klasser fra mellomtrinnet) ha friminutt for seg.  

  

Garderobe 1.trinn – vurdering av mulighet for mer plass  

Det har vært spilt inn at garderobeområdet har vært både lite og kaotisk. Skolen har hatt besøk 

av Alexandrainstituttet, som på oppdrag fra Utdanningsetaten skulle se på hvordan vi best 

utnytter læringsarealene. I oppsummeringen adresserte ledelsen at bygget har trange og ikke så 

brukervennlige garderober. På første trinnet blir det ofte spesielt trangt, pga dresser og skiftetøy 

etc. For å se på mulige utbedringer av første trinns garderobeområde, vil ledelsen gå gjennom 

bygget på nytt med driftsleder Monica Holm den 16.januar.  

Innspill fra FAU: Ønsker skap med dører og lås.  
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Det minnes igjen om at Teglverksfestivalen ønsker å rekruttere nye foreldre til å drive 

festivalen videre. Må snakkes om på foreldremøtet i februar.  

 

Forslag til forbedring av foreldremøter  

- Gi dato tidlig for å sikre godt oppmøte.  

Det ligger på nettsiden, men det må meldes om i meldingsappen eller på SMS enda tidligere.  

- Det er mistanke om at mange ikke kommer på møtene, fordi de ikke vil stille som 

representant/frivillig. FAU mener at mye av dette bør avklares i god tid i forkant av møtene.  

 

Foreldremøter med barnevakt 

Skolens AKS-ansatte vil fungere som barnevakter fra og med neste foreldremøte, for at flere 

skal ha mulighet til å komme. Tilbudet gjelder barn til og med 4.trinn med yngre søsken. Meld i 

fra til therese.holseter@ude.oslo.kommune.no dersom du trenger barnevakt til foreldremøtene 

som holdes i februar.   

 

Sak 3/19: Orientering/diskusjon fra faste grupper 

Trafikk  

Kommer tilbake med evaluering av hvordan trafikkvaktprosjektet går.  

 

IKT  

Vil sende brev til Udir med ønske om å få touch-opplæring inn i læreplanen.  

 

Det undersøkes mulighetene for å få en foreldretilgang til Multismart for at det skal bli lettere å 

følge med på hvordan barna ligger an i mattefaget.  

 

Det drøftes også om det er ønskelig med en viss nettbegrensning på barnas skole-iPader. 

Gruppa vil avtale møte med IKT-ansvarlig på skolen for å se på mulighetene for dette.  

Det spilles inn at det er ønskelig å ha nettvett som tema på foreldremøtene så tidlig som mulig, 

og at det hentes inn fagpersoner på området.   

 

Sosial 

Har møte tirsdag 8.januar med Hasle Skole FAU, sosiallærer ved Teglverket og Barnas 

Boligbyggelag. Sistnevnte er hentet inn for å bistå FERD for å kartlegge behovene i området 

når Petersborghuset skal få nye leietakere. Gruppa er tett på prosessen for å sikre at huset etter 

hvert vil huse gode fritidstilbud til barn og unge i området. Her vil elevrådene ved de to skolene 

spille en viktig rolle.  

 

Sak 4/19: Eventuelt: 

 

mailto:therese.holseter@ude.oslo.kommune.no

