
 

 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 
 Teglverket skole 
  

 

 
 

 

    
Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 22 64 30 00 Org.nr.: 913579321 
Teglverket skole Grenseveien 60   
 0579 OSLO   
 Postadresse: teglverket@ude.oslo.kommune.no  
 Pb 6582 Etterstad, 0607 OSLO teglverket.osloskolen.no  

 

 

           03.12.18 

Referat FAU 

 

Dato: Mandag 03.12.18 

Klokkeslett: Kl. 16.45 – 18.30 

Sted: Teglverket skole 

 

________________________________________________________ 

 

 

Tilstede: 

Jeanette Langeland, 3A 

Eli Holme, 6A 

Millaray Salomon, 5A 

Espen Stranger Seland, 3B 

Marianne Salomonsen Øyfoss, 4B 

Frøydis Teoch, 4A 

Ines Alegra Ulimoen, 3C 

Mona Møllebakken, 7A 

Karin Yrvin, 7A 

Aimen Mustafa, 2B 

Marte Føynum Svensdottir, 2A 

Joakim Sundnes, 6B 

Signe Marie Sørensen, 1B 

 

Fra skolen: Fungerende rektor, Irene Langeid 

 

Sak 69/18: Godkjenning av agenda og referat 

Gjennomført. 
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• IKT-gruppa ønsker presisering av sak 66/18: IKT-gruppa følger opp med skoleledelsen 

om opplæring i bruk av tastatur (touch) og systematisk skolering av foreldre ved 

skolestart. 

• IKT-gruppa jobber videre med Multismart og foreldretilbakemeldinger, samt 

begrensninger i tilgang til internett. De jobber også med forslag til valgfag og bruk av  

andre plattformer. 

 

Vedrørende tastatur-opplæringen på skolen: Irene informerer om at det er kjøpt inn tastatur og 

at de er testet på 5.trinn, men barna legger det fra seg.  

 

Sak 70/18: Samhandling med skoleledelsen  

Irene Langeid orienterer. 

 

Kompetansemål «funksjonell håndskrift» i småskolen – skolens vurdering 

Lærerteamet på 2. og 3. trinn er trygge på at barna når målene om å ha funksjonell håndskrift 

når de går ut av 2. trinn. De får konkrete skriveoppgaver ukentlig helt fra 1. trinn.  

 

Leirskole på Jotunfjell for 7. trinn høsten 2019  

Det planlegges et eget foreldremøte knyttet til leirskolen neste år. Det anbefales imidlertid å ta 

en titt innom utstyrslista på Leirskolens hjemmeside: http://jotunfjell.no/leirskolen/utstyrsliste/ 

En del av utstyret på lista er kostbart, det kan derfor være lurt å låne og forsøke å få tak i 

bruktutstyr i god tid før avreise.  

 

Fra 2020 skal 7.trinn til Hallingdal Feriepark: https://feriepark.no/ 

 

Profil og valgfag på den kommende ungdomskolen  

Skolen opplyser om at ungdomsskolen vil ha en digital profil, i tråd med barneskolens profil. 

Det er ikke bestemt hvilke valgfag som skal tilbys, men følgende er foreløpig under vurdering:  

• Teknologi i praksis 

• Forskning i praksis 

• Programmering 

• Produksjon av varer og tjenester  

• Design og redesign 

• Helse og fysisk aktivitet 
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• Natur, miljø og friluftsliv 

• Sal og scene 

• Språkfag: spansk, fransk og tysk.  

 

FAU ønsker å spille inn forslag til skolen og setter dette opp på sin agenda. I den forbindelse 

ønsker vi innspill fra foreldre. Fullstendig liste over mulige valgfag ligger her: 

https://www.udir.no/valgfag Evt forslag sendes til FAU-kontakt.  

 

Det opplyses også om at skolen setter sammen nye klasser og grupper ved overgangen til 

ungdomsskolen, blant annet av hensyn til elevene som kommer fra andre skoler.  

 

Beslutning skoletilhørighet ungdomstrinnet for Hasle og konsekvenser for Teglverket  

På bakgrunn av høringsinnspill, har Utdanningsetaten vedtatt at det ikke blir endring av Hasle 

skoles ungdomsskoletilhørighet på nåværende tidspunkt. For Teglverket betyr det at Hasles 

elever vil fortsatt ha skoletilhørighet til F21, og at det kan se ut til at vi ikke får mer enn tre 

paralleller på ungdomstrinnet.  

 

Teglverkets elevgrunnlag vil være følgende: 

- Egne elever som nå går i 7.klasse 

- Kanskje noen få elever som bor i vårt inntaksområde, men som har gått på andre barneskoler 

etter søknad om skolebytte. Disse overføres tilbake til nærskolen (Teglverket) ved overgang til 

ungdomstrinn. Denne oversikten foreligger 18. januar. 

- Elever som overføres fra skoler som ikke har kapasitet.  

- Skolebyttere som aktivt søker oss. Dette kan være elever fra hele Oslo. 

 

Ledelsen har oversikt over eget elevgrunnlag den 5.februar, og vil da kontakte nærliggende 

skoler for å finne ut om de har behov for å overføre elever til andre skoler. Skolene skal sende 

ut forhåndsvarsel om overføring innen 11. mars. Innen da må altså skolene ha avklart om de 

skal overføre elever til Teglverket. 

 

Foreldreundersøkelsen – resultater og videre arbeid  

Generelt ganske godt fornøyd med de fleste områdene, bortsett fra resultatene knyttet til 

skolens oppfølging av negative hendelser. Dette jobber nå SMU med å kartlegge, slik at de kan 

iverksette tiltak for forbedring. FAU vil også se på muligheten for å bidra med forslag her.  
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Som et ledd i denne prosessen har skolen blant annet hatt besøk av mobbeombudet. Lærerne 

har forsøkt å kartlegge hvor i skolegården mobbing skjer, slik at de kan være ekstra tilstede i 

risikosonene. De har sett at når de har delt friminuttene mellom småtrinnet og mellomtrinnet, 

har de for få voksne ute i skolegården. For å øke voksentettheten ute, vil elevene ha felles 

friminutt etter jul igjen.  

 

Elever fra Wang ungdomsskole har gym/trening i turnhallen og har hatt til vane å gå gjennom 

skolegården til Teglverket i storefri på fredager. Det har vært en del ugrei oppførsel, både blant 

dem og våre elever. De voksne vil derfor forsøke å plassere seg strategisk for å hindre 

passasjen her.  

 

Ny mal for økt kvalitet av utviklingssamtaler 

Skolen har som mål at alle har felles profil på utviklingssamtalene. Derfor er skolen i prosess 

med å utvikle en mal for gjennomføring av disse. Det vil settes av 15 min mer tid til samtale 

(fra 30 til 45 min), og malen vil bestå av en rekke spørsmål som skal gjennomgås. Det vil 

sendes ut spørreskjema, som foreldre skal fylle ut og sende tilbake til lærer i forkant. Det vil 

også være en egen elevsamtale i forkant. Dette for å bedre utbyttet av samtalene.  

 

Innhold til foreldremøter  

Det er dårlig oppmøte på foreldremøtene på flere trinn. Varierende innhold kan være mulig 

terskel for å møte opp. Neste foreldremøte er i midten av februar, og skolen ønsker nå forslag 

fra foreldregruppa til hva dette skal inneholde. Foreldre melder inn forslag til FAU-

representanter.  

 

FAU mener at den delen av foreldremøtet som foregår klassevis, kan være mer konkret og 

personlig. Det etterlyses også en konkretisering og tydeliggjøring av agendaen før 

foreldremøtet.  

 

Det er svært viktig at alle kommer på disse møtene. Ledelsen ser derfor på muligheten for å 

tilby barnevaktordning på skolen under møtene.  

 

Tradisjoner som samler elevene på skolen uten foreldre  

Dette står beskrevet i årsplanen:  

• Sommeridrettsdag siste uka før sommerferien og vinteraktivitetsdag.  
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• Trappeshow: Elever som ønsker å vise frem noe de har øvd på – noen minutter til 

utvalgte trinn.  

• Bokuker med ulike temaer 

• Blimedansen  

• Juletregang siste skoledag før jul, hvor det øves inn tre sanger og de som vil kan gå 

rundt treet.   

• Hallo-venn på AKS (Halloween) 

• Karneval og andre aktivitetsdager  

• Juleavslutningsarrangement for 1. til 4. trinn 

• Juleavslutning for 5. til 7.trinn bestemmes av lærerne (gjerne en julefrokost e.l.)  

 

Innspill om hvilke trinn det er ønskelig med portrettbilder  

Etter tilbakemeldinger fra foreldregruppa, vedtas det at det skal tas portrettbilder av barna i 1., 

5., 8. trinn, samt på 10. trinn. Skolen bruker nå Foto Norden, men er åpen for å bruke andre.   

 

 

Sak 71/18: orientering fra de faste gruppene 

 

Trafikkgruppa  

Arrangerte refleksjakt på skolen, med støtte fra Trygg Trafikk, for å øke bruken av refleks blant 

barna. Stort engasjement, og første trinn vant.  

 

Eneste pågående prosjekt nå, er trafikkvaktprosjektet. Det rapporteres om en del farlig kjøring. 

Det meldes også om at det trengs bedre beskrivelser av hvor man skal stå oppstilt når man har 

vaktansvar. Gruppa ser på om de kan lage tydeligere oversikter på dette.  

 

Når leder for trafikkgruppa, Ingen Eik Ravndal, nå flytter til utlandet, ytres det ønske om å 

rekruttere flere til gruppa.  

 

 

IKT-gruppa 

Vurderer om det skal komme forslag om enkelte restriksjoner knyttet til nettsurfing. Det skal 

også sjekkes opp om det finnes en foreldremodul til multismart, for bedre oppfølging av barna i 

mattefaget.  



 
 

 6 

 

IKT-gruppa ønsker at skolen skal tilby systematisk opplæring i touch-metode. Det står per i dag 

ingenting om touch i skolens kompetansemål. Det foreslås derfor at FAU leverer inn forslag til 

Udir om endring av læremål. IKT-gruppa lager et forslag til presisering av kompetansemål 

innen digitale ferdigheter med vektlegging på touch-metode.  

 

Sosial-gruppa 

Sendt høringsinnspill vedrørende den grønne ringen, med ønske om bedre aktivitetstilbud for 

spesielt gruppen mellom 10 og 18 år. Trafikksikkerhet og belysning stod også omtalt i 

høringsinnspillet.  

 

Det foreslås å legge ytterligere press på kommunen og lokalpartiene i Gamle Oslo og 

Grünerløkka for å sette lys på hva vi trenger av lavterskeltilbud i området her. For bedre 

slagkraft, understrekes viktigheten av å samarbeide med lokalmiljøet og skolen.  

 

Dialogen fortsetter med FERD Eiendom vedrørende Petersborghuset. Det forsøkes å engasjere 

elevrådet på skolen, samt lokalmiljøet for å øke mengden innspill til hva Petersborghuset bør 

inneholde.  

 

Sak 72/18:	Utbedring av informasjon på Teglverkets nettsider om FAU  

Hva skal ut på nettsiden til skolen?   

FAU mener at alle referater skal ligge her. I tillegg foreslås at årshjul med oversikt over SMU- 

og driftsstyremøter, foreldremøter, samt planleggingsdager, sosiale aktiviteter som 

teglverksfestivalen og 17.mai f.eks.  

 

Om foreldregruppa har andre forslag, vennligst meld inn til FAU.  

 

Sak 73/18: Eventuelt 
 

Disko Hasle skole -kontaktperson  

For 2.klasse og oppover arrangeres det disco av Hasle Skole i Teglverkets lokaler. Det 

etterlyses en kontaktperson fra Teglverket som Hasle kan forholde seg til, samt flere vakter.  

 

Fellesmøte for alle klassekontaktene på tvers av trinn  
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Fått innspill om at klassekontaktene bør møtes for å dele erfaringer og forslag til hvordan de 

kan jobbe. Leder fra FAU vil sende en mail og spørre om det er interesse for at de selv kan 

arrangerer et slikt fellesmøte. Det foreslås også å løfte frem dette som forslag på 

foreldremøtene, spesielt på første trinn. Info om rollene finnes forøvrig på nettsidene til skolen.  

 

Teglverksfestivalen  

Den samme gjengen har jobbet med festivalen i tre år nå, og ønsker nye representanter til 

komiteen. De vil forsøke å rekruttere på foreldremøter, og ønsker etter hvert også å knytte 

ungdomstrinnet til arbeidet. Det er lagt gode retningslinjer for hva arbeidet innebærer, men 

nåværende medlemmer vil hjelpe til i en overføringsperiode.  

 

5.trinns klassekasse 

5.trinn ønsker å søke om finansiering av klassetur, og stiller spørsmål om hvordan de kan søke.  

Det jobbes med å opprette en stiftelse/fond for inntektene gjennom 17. mai og 

teglverksfestivalen, men vedtektene og rammebetingelsene må settes. Disse skal gå tilbake til 

sosial aktivitet for barna. Hvordan dette praktisk skal håndteres, kommer FAU tilbake til. 

 

 

 


