
Referat  

Tveita skole FAU 

Foreldrerådets arbeidsutvalg  

Møtet ble gjennomført på Google Meet, torsdag 19.11.20, kl. 18-19.38. 

Tilstede: 

Adeela J. (Dania 1B), Lalit M.U. (Kartik 2A), Monique N.H. (Aurora 2B), Amal F. H. (Zakarias 3B), Anita 

H. (Karoline 4A), Marylynn M.G. (Emily 4B), Jan A.S. (Alfred 5A). Lasse G. (Dennis 5B), Sissel K. (Solveig 

5B), Anette S. (Kaja 6A), Frida C. (Selma 7A), Kristin H. (Mille 7B). 

Rektor Siw. 

Forhåndsmeldt frafall: 1A 

Kom ikke inn pga tekniske problemer: 3A 

Saksliste 

1. Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt.  Godkjent. 

2. Godkjenning av referat. Godkjent. 

3. Info fra skolen. 

Gult nivå ved Tveita skole, rødt rundt i samfunnet ellers. Ingen smitte så langt. Skolen er beredt hvis 

det skulle forekomme smitte. Alle lærere har lagd karanteneopplegg, som er klart hvis enkeltelever 

eller klasser må i karantene.  

- Trivselsundersøkelsen 1.-4. trinn: Denne er gjennomført. Resultatene viser at det er omtrent 

samme resultat som i fjor. Jevnt over godt resultat.  

- Sosiale aktiviteter 

Mange sosiale aktiviteter rundt på de ulike trinn.  

Denne uka skulle det egentlig vært den tradisjonelle teaterkvelden, men dette utgikk pga covid 19. 

Klassene lager film hver for seg, og dette blir satt sammen til en film til slutt. 

Halloween ble feiret klassevis. FAU sponset saft og popcorn. Dette var populært. 

7. trinn begynte denne uka med friminutt-kor.  

- Fremdrift skolegårdsprosjekt 

Befaring er gjennomført. Elevene har lagt inn ønske om en mer levende skolegård (ved 

inngangspartiet). Elevene har tegnet forslag hva de ønsker seg. Det er mulig at noen soner i 

skolegården allerede er på plass før jul.  

- Fremdrift nytt bygg og status rehabilitering 



Det nye bygget er «innflyttingsklart» 1. mars 2021.  

Rehabiliteringen av skolen vil ta ca 2 – 3 år.  Skolen skal i gang med å planlegge hvilke klasserom 

elevene skal ha under rehabiliteringen. 

4. Leirskole - finansiering. 

FAU har laget et regneark om finansiering av leirskole. FAU på hvert trinn justerer sitt elevtall i excel-

arket, og andre relevante pengebeløp for å se hvor hvor mye penger må samles inn hvert år. Så deles 

dette videre med klassekontakter på trinnet.  

Meningsutveksling rundt leirskole: 

- Leirskole er en del av skolehverdagen og bør være gratis for elevene. 

- Leirskoleuka er nå 5 dager, redusere til 3 dager for at det kan bli gratis? 

- Høre med andre skoler hvordan de løser det? 

- Mange skoler har ikke foreldrebetaling ifm leirskole. 

- Søke om midler?  

- Arrangere digitalt loddsalg? 

- Skolelyst-fondet støtter leirskoleopphold. Opptil 10 000 per tiltak som gir økt skolelyst. Søknadsfrist 

1.november hvert år. 25 skoler fikk midler i fjor. 

 

5. Prosjekter fremover? Sparebankstiftelsen. 

- Skolen har søkt Sparebankstiftelsen om 500 000 til å endre asfalten skolegården til et mer 

barnevennlig område, de fikk avslag. Jan har mottatt søknaden som skolen fikk avslag på. 

Tips fra skolen om hva de ønsker: 

-Klatrestativ utenfor det nye bygget. 

-Rampe for skating. (Tilleggskommentar- rampen kan også benyttes for sparkesykler). 

 

Aktiviteter som skolen muligens får i gang kl.14-16 for ulike trinn:  

- Fotballtrening fra VIF. 

- Dansekurs fra bydelen.  

 

-resten av møte uten ledelse- 

6. Temakveld - oppdatering. 

Hvert trinn hører til neste gang om hva de ulike foresatte ønsker å ha temakveld om. Hva slags tema 

ønsker vi foredrag om i forbindelse med foreldremøte? 

Forslag i dag:  

- Barnevakten har mange ulike emner som kan være aktuelle.   

https://www.skolelyst.no/aktuelt/om-skolelystfondet


- Brukhuet.no  

7. AKS gruppe - oppdatering. 

Antall elever på AKS: 143. 

5 nye ansatte. 

Barna er i egne kohorter. 

Trivselen er bedre enn før. 

Måltid: havregrøt en gang i uka.  

Mindre skjermtid enn før.  

Aktivitetsnivå er nedjustert pga covid-19. Hvis smittesituasjonen endrer seg er det mulig å arrangere 

flere aktiviteter i grupper. 

AKS-leder ønsker forslag på aktiviteter som en ønsker å ha på AKS.  

8. Saker til Driftsstyret? 

Det har ikke vært driftsstyre siden forrige FAU-møte. Neste Driftsstyre er neste torsdag.  

9. Runde blant møtedeltagerne- hvordan går det? 

Liten runde om løst og fast. 

10. Eventuelt. 

Ønske å ha med Jonas på et FAU møte og snakke om det sosiale miljøet på skolen.  

 

Referent Anita Harila, 19.11.2020.  


