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Referat FAU 

 

Dato: Mandag 15.01.18 

Klokkeslett: Kl. 16.46 – 18.45 

Sted: Teglverket skole / Radius 

________________________________________________________ 

 

Tilstede:  

Inger Eik Ravndal 1A 

Aimen Mustafa 1B (V) 

Jeanette Langeland 2A 

Ingvild Grønbæk 2B 

Christine Elnæs 2C 

Camilla Klevan 3A 

Sture Bye 3B 

Ida Lien 3C 

Olaug Østhus 4A 

Tina Tanderød 4B 

Emma Lydersen 5A 

Cecilie Tyldum 5B 

Tomas Thorsen 6A 

 

Frafall:  

Khadya Khalil 6B 

 

Fra skolen:  

Rektor Elisabeth Palmgren  

AKS ved Janne Engebretsen var ikke tilstede 

 

 

Sak 01/11 Godkjenning av agenda og referat 

Godkjent 

 

Sak 02/18 Salto, Bydel Grünerløkka og Sinsen Kulturhus orienterer  

Camilla Farstad fra Salto, Bydel Grünerløkka og Tonje Grendsen fra Sinsen Kulturhus 

orienterte oppvekstforhold i området samt tilbud til barn og unge i bydelen. 

Sinsen Kulturhus orienterte om aktiviteter på Sinsen og Melkebutikken på Lille Tøyen. Tilbud 

som fanger barn og unge fra 4-10 klasse på ulike tidspunkt og med ulikt fokus. Tilbud med 

solid fagkunnskap i bunn. Frittstående (ikke knyttet til skole eller AKS) og gratis. Tilbudene 
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inkluderer også muligheter for bruk av områder på Malmøykalven som også leies ut til klasser 

for klasseturer oa. Se ellers vedlagte presentasjon. 

Kulturhuset samarbeider også med Natteravnene opp mot Frydenberg og Sinsen skole. 

Teglverket skole og barnas foreldre har en åpen invitasjon til et lignende samarbeid. 

Foreldredrevet tiltak etter juniortilbudene (kveldstid) hvor kulturhuset er partner. 

Salto orienterte om bydelens ulike tilbud slik som Familiehuset, NAV Sosial, Gateteam og 

forebyggende aktiviteter. Salto kunne videre orientere om at bydelen ikke har noen No-Go-

soner, at det sosiale miljøet ligger på gjennomsnitt for Oslo Øst, og at det som for Oslo for 

øvrig har vært en liten økning i ungdomskriminalitet i 2017 etter flere år med fall. Tilliten til 

politiet er stigende blant barn og unge i områder og bydelen oppleves som trygg.  

Gateteam med oppsøkende, forebyggende aktivitet, har økt tilstedeværelse (15-21/22) tirsdag 

til torsdag pluss samarbeid med Natteravner fredager og løpende koordinering med Politi. 

Salto etterlyser ideer til tiltak fra foreldre og orienterer om at det finnes støtteordninger, 

hender og bistand tilgjengelig. Se ellers eget vedlegg. 

 

Sak 03/18 Skole og AKS orienterer 

AKS: 

Janne E. skal ut i fødselspermisjon. I permisjonstiden vil Irene overta AKS med fordeling 

50% på AKS og 50% på skole. Samtidig vil skolen hente inn personell med erfaring fra 

Ungdomsskole. 

For AKS er det lagt strategi for året. Dette vil medføre en fokusert satsing på regning. 

Stjernedagene vil få mer støtte og hjelp – inkl. kursing av assistenter. Kursplan er lik som 

tidligere år (form). Skolen har fått god feedback på dette. Ellers er det fortsatt stort fokus på 

trygg læring og forbedret kommunikasjon mellom AKS og skole – spesielt mellom personell 

som kun er på AKS og ikke skole. 

Skole: 

Skolen vil i de kommende år spisse mer. Det vil fortsatt være fokus på språkplan – standard 

for språkopplæring/bruk av digitale verktøy er på vei. Den er forskningsbasert og vil leveres i 

løpet av 2018. 

Det er mange nyutdannede lærere som har høy grad av fleksibilitet og oppdatert kunnskap, 

men også noe mangel på trygghet. Skolen vil ha fokus på å gi støtte til og skape trygghet 

rundt bruk av verktøy og planlegge sammen med disse. 

Det vil jobbes med en standard for praktisk anvendt matte inkl. programmering og koding; det 

er mange ulike måter å løse oppgaver på. Tanken er at det skal bidra til dypere forståelse for 

matte og problemløsing. Her vil skolen hente inn nødvendig kompetanse for en slik innføring 

(Engebråtenmodellen). 
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En slik dypere forståelse vil også gjøres tilgjengelig for foreldre gjennom for eksempel 

foreldremøter eller temakvelder.  

Skolen ønsker et tungt, inkluderende læringsmiljø med tiltak mot mobbing, og har dette som 

et løpende fokus. Personellet søker felles konfliktløsningstilnærming og felles struktur og plan 

for læringsområder og fellesområder. Dette henger sammen med klasseledelse. 

Elevrådet har også tatt tak, og den Gyldne Cherrox fungerer godt og er svært populær. Skolen 

har, for eget personal, også innført den Hvite Hanske for ryddighet hos personellet. 

Skolen satser videre på å bygge en oppfølgingskultur på Teglverket: Observasjon, veiledning 

og oppfølging. Veiledning av assistent (fra lærer) for å øke og bedre kompetanse og for å få 

bedre bruk av assistentene. 

Skolebygget er ikke overtatt av skolen pt. 

 

Sak 04/18 Orientering om koordinering av FAU-arbeid mot Driftsstyret (DS)  

FAUs arbeid vil orientere seg rundt DS’ årshjul for å forbedre saksforberedelsene og for å 

kunne bidra mer strategisk til skolens strategiplaner. Dette for å både forbedre arbeidet internt 

i FAU og for å forbedre arbeidet opp mot skolens planer. DS har også styremedlemmer fra 

politisk miljø og gir således en plattform for å videreføre andre saker FAU arbeider med. 

 

Sak 05/18 Orientering fra de faste gruppene 

Sosialt miljø: FAU ved Teglverket, FAU ved Hasle skole og skolenes ledelse vil 8. februar 

gjennomføre et møte med oppvekstansvarlige i Bydel Grünerløkka og Bydel Gamle Oslo med 

henblikk på oppvekstmiljø og utvikling av dette. Spesielt med tanke på tiden etter AKS og for 

barn og unge som ikke er involvert i andre aktiviteter (uten å utelukke dette) og spesielt med 

tanke på å komme inn i planverk for områdeutvikling. 

FAU Teglverket jobber opp mot Ferd Sosiale Entreprenører for å se på samarbeidsmuligheter 

med tanke på barn og aktiviteter etter AKS og opp i ungdomsskolealder. Innspill om å 

samarbeide med andre skoler i nærområdet som F21 og Jordal. 

Trafikk: Det jobbes med løpende aktiviteter på trafikksiden. Her er også skolens ledelse 

inkludert.  

IKT: IKT-ansvarlige i FAU følger arbeidet videre og vil ta opp tråden fra tidligere IKT-

gruppe. FAU-leder formidler kontakt. 

 

Sak 06/18 Orientering om regnskapet for Teglverksfestivalen 

Regnskapet ble foreløpig lagt fram og viser på et overskudd som er noe mindre enn tidligere 

år.  
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Regnskapet viser også på en god håndtering av festivalen, men at det finnes 

effektiviseringspunkter spesielt på innkjøpssiden. 

FAU stiller spørsmålet om hvordan overskuddet skal brukes til fordel for dagens elever og se 

på muligheten for å søke om støtte fra NAV til dette arrangementet neste år. 

 

Sak 07/18 Oppfølging av, rapportering og evt. videreføring av FAU-saker 

Diskusjonssak. Her har det vært fokus på at saker, spesielt evt-saker, ikke skal falle mellom to 

stoler, men håndteres og lukkes og at det behøves et system for å sikre at dette skjer. 

Forslag ble å: A) sortere bedre mellom hvilke saker som er FAU-saker (systemsaker) og 

hvilke saker som ligger på klassenivå (kontaktlærer) eller klassetrinn-nivå (nærmeste leder) 

for å enklere rydde ifht hvilke saker FAU skal behandle, B) orientere klassekontakter og 

foreldre om også muligheter for å stille spørsmål direkte til skolen (epost) for direkte svar – 

gitt at det ikke er system-saker, C) å orientere bedre om hvilke saker som behandles hvor – på 

foreldremøter og FAUs første møte, samt D) at saker som diskuteres i FAU får en utpekt 

ansvarlig i FAU som følger saken løpende til den lukkes. 

 

Sak 08/18 Eventuelt: 

Skoledisko 

Det skal gjennomføres skoledisco den 13 februar – på Teglverket skole. Nærmere informasjon 

kommer. Sett av dato. Fra FAU Teglverket ble kontaktperson Ida Lien i FAU. 

 

Den grønne ringen 

Det ble orientert om grøntområdet som omgir Teglverket og utvikling av dette i fremtiden. Se 

eget vedlegg.   

 

Bruk av skolens lokaler  

Sak om bruk av skolen til andre aktiviteter forberedes til neste FAU-møte som 

diskusjonsnotat. Tomas Torsen i FAU tar saken videre i samarbeid med Olaug Østhus. 

 

SMU 

SMU skal inn på møteplan som fast punkt. Ønsket er at FAU skal kunne forberede SMU-

saker ved behøv. Forslag om å tilpasse FAU-innkallingene til SMUs årshjul ifht saksoppsett. 

 

Tips fra andre skolers FAU 

Teglverket skole mottok et tips fra Sinsen skoles FAU (via FAU-medlem på Teglverket). Tips 

til hvordan FAU kan synliggjøre sitt arbeid bedre. Forslag om å bruke en utsendelse/slipp til 

alle barn og foreldre som viser hva FAU arbeider med og hvem de kan kontakte. Saken følges 

opp av Jeanette Langeland i FAU. 


