
Referat fra Tveita skole FAU –  
Foreldrerådets arbeidsutvalg 07.01.2021. 
 
Møte gjennomført på Google Meet, FAU-møte torsdag 07.01.21, kl. 18.00-19.37 

Tilstede: Adeela J. (Dania 1B), Lalit M.U. (Kartik 2A), Monique N.H.(Aurora 2B), Ingunn E. 

(Einar 3A), Amal F. H. (Zakarias 3B), Anita H. (Karoline 4A), Marylynn M.G. (Emily 4B), Jan A.S. 

(Alfred 5A). Lasse G. (Dennis 5B), Kameran N. (Vijan 6A), Frida C. (Selma 7A). 

Rektor Siw. 

 

Frafall: 

7B 

Saksliste 

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

 

Sak 2. Godkjenning av referat. Godkjent.  

 

Sak 3. Strategisk plan ved rektor Siw:  

Status fra skolen før vi går gjennom strategisk plan 

- Annerledes førjulstid pga pandemien. Barna fikk oppleve korsang fra 7. klasse, 

6.klasse lagde digital adventskalender gjennom desember og en del morsomme 

aktiviteter fra sosiallærer og miljølærer.  

Popkorn og saft siste skoledag fra rektor.  

- Noen barn i karantene ved oppstart. Ingen smitte blant ansatte eller elever per 

dagsdato. Kohortene ved Tveita skole er små. Dette er en fordel i den tida vi er i nå. 

Skolen er nå på gult nivå, men er forberedt hvis nivået blir rødt.   

- Klubben kan lånes ut til klassefest, mødretreff og lignende 

- Tveita skole skal ha et samarbeid med Oslo Skatehall 

Nybygget er ferdig etter påsken 2021 

 

Utkast strategisk plan 2021 



Utkastet for den strategiske planen er sendt ut per e-post.  Se side 8-14 spesifikt for Tveita 

skole. Siw gikk nøye gjennom hele utkastet.  

 

Det vil komme en aktivitetskatalog med ulike aktiviteter som gjelder for elever ved 5.-7. 

klasse. De kan velge selv hva de ønsker å være med på.  

Uteområdet på Tveita skole 

Dette er under planlegging på både for- og bakside.  

 

Sak 4. Valg av medlemmer til driftsstyre 

Medlem: Jan Sandven 

Medlem: Anita Harila 

Vara: Amal Fatima Hassan  

Vara: Anette Skaga 

Sak 5. Eventuelt 

Kan skolen legge til rette for at barna har en kostymedag? 

Vi foreslår siste torsdag før vinterferien. FAU pynter lokalet før elevene har en slags feiring 

på skolen i kohorter.  

Leirskole 

Regnearket som ble delt ut sist skulle tas opp på hvert trinn for å se hvor mye penger man 

må tjene inn til leirskole når den tid kommer.  

Vi snakker rundt dette. Det må mange loddsalg til for å tjene inn nok penger.  

Styret innkaller klassekontakter til et møte om leirskole. Møtet blir torsdag 28. januar 2021 

kl.18 – 19.  

Karanteneundervisning 

- Det er ønskelig at lærerne har daglig oppfølging av elevene ved karanteneundervisning 

- Fellesøkter på starten av dagen er positivt 

- Krisemappen ligger klar i alle hjem for 1. – 3. trinn  

- Digital undervisning for de yngste barna kan være utfordrende, og kan heller benyttes til for 

eksempel friminutt.  

- Undervisningen hjemme kan være av ulik art, da noen foresatte har hjemmekontor og andre 

ikke. Brudd i undervisningen kan forekomme, og det bør det være rom for. 

Referent, Anita. 

De neste FAU-møtene: 

- Torsdag 11. februar 2021 



- Torsdag 11. mars 2021  

- Torsdag 15. april 2021 

 


