
Referat 

Tveita skole Foreldrerådets arbeidsutvalg  

FAU-møte torsdag 11.03.2021, kl. 18-19.38 på skjerm. 

 

Tilstede: 

Adeela J. (Dania 1B), Lalit M.U. (Kartik 2A), Monique N.H. (Aurora 2B), Ingunn E. (Einar 3A), Anita H. 

(Karoline 4A), Marylynn M.G. (Emily 4B), Jan A.S. (Alfred 5A), Sissel K. (Solveig 5B), Anette S. (Kaja 

6A), Kameran N. (Vijan 6A) Frida K. (Selma 7A), Kristin H. (Mille 7B). 

Rektor Siw kunne ikke delta. Assisterende rektor Christer Sundby var tilstede.  

Frafall: 1A, 3B 

Sak 1. Godkjenning av innkallingen og saker til eventuelt. Innkallingen er godkjent. Ingen saker til 

eventuelt.  

Sak 2. Godkjenning av referat. Referatet er godkjent.  

Sak 3. Valg av vararepresentant til driftsstyre. Monique Nyberget Hiller stiller som vararepresentant.  

Sak 4. Nytt fra skolen. 

- Skolen er nå på rødt nivå, og den første dagen gikk fint. 

- Karneval er gjennomført, og det var en hyggelig stund for elevene på 1.-4. trinn.  

- Tilbygget er straks ferdig (mat og helse, tekstil, sløyd er pakket ned, og klare til å flytte inn)  

- 6. og 7. trinn har fått lærerstudenter 

- Stor pågang på aktiviteter organisert av skolen etter skoletiden, som skating, fotball og dans. 

Skolen ønsker å unngå kollektive transportmidler, så mulig skolen får dekket taxibruk.  

- Mye morsom snølek i skolegården i dag pga snømengdene som kom i natt. 

Sak 5. Presentasjon av strategisk plan ved rektor. Saken utsettes.  

Sak 6. 17. mai.  

Mandag 8. mars 2021 hadde FAU-styret, FAU-representanter og klassekontakter fra 6. trinn et møte 

om 17. mai. De kom fram til at det skal gjennomføres et digitalt loddsalg med digital loddtrekning. 

Det kommer til å bli sendt ut info om dette og «tiggerbrev» til ulike steder for å samle inn premier. 

Forslag til «tiggerbrev» kan sendes til Anette.  

17. mai er FAU sin eneste inntektskilde, og dette blir andre gangen vi går glipp av denne inntekten. I 

det siste har vi brukt en del midler på arrangement på skolen (bl.a. chips, saft, popkorn, diskokule). 

Dette året deler FAU og 6. trinn inntektene fra loddsalget.  

Loddene kan trekkes elektronisk, men det er mulig at loddene må selges i papirformat? Vi må 

eventuelt kontakte lotteritilsynet. Kristin sjekker hvordan man kan selge lodd, og hva som er lov og 

ikke lov.  



Sak 7. Foreldremøter uten fysisk oppmøte. - Valg av FAU-representanter og klassekontakter vår 

2021 ved foreldremøter uten fysisk oppmøte. 

Ved forrige FAU-møte ble det informert om fra rektor at det blir sendt ut powerpointer fra 

klassekontaktene istedenfor å gjennomføre foreldremøter med oppmøte. Tveita skole har forhørt 

seg med andre skoler hvordan foreldremøter gjennomføres, og det løses ulikt på skoler. 

Kontaktlærerne har tatt kontakt med FAU-representanter/ klassekontakter slik at de kan bidra med 

info i powerpointen. Det er foreløpig varierende om kontaktlærerne har tatt kontakt med både FAU-

representanter og klassekontakter, bare en av delene, eller alle foresatte på trinnet.  

FAU finner det utfordrende å gjennomføre valg av FAU-representanter og klassekontakter. Vi ser det 

som best at man tar kontakt med kontaktlærer og informerer om man ønsker å fortsette eller ikke. Et 

tips kan også være å ta kontakt med foresatte som man tror kan være aktuell for rollene. 

Kontaktlærer kan sende ut en generell forespørsel i forkant av powerpoint-utsendelsen til alle på 

trinnet for å oppmuntre at foresatte foreslår seg selv til vervet.  

Klasseliste: Christer tar kontakt med Merete S. , og hun sender klasselistene ut til alle FAU-ere og 

klassekontakter. 

- resten av møtet uten ledelse - 

Sak 8. Diskusjon om fag - Hvordan går det med undervisningen for ditt/dine barn? Generell 

diskusjon og tilbakemeldinger. 

Vi så gjennom de ulike timeplanene til de ulike trinn.  

Det er et ønske om at dagsaktuelle saker tas med inn i undervisningen. For eksempel 8. mars.  

Fagene kunst og håndverk og musikk er savnet i mange trinn.  

Hvordan gjennomføres læringsmål i alle trinn? Det jobbes tverrfaglig i alle fag, og vi savner å se 

hvordan disse læringsmålene blir gjennomført. Vi lurer på timefordeling av fag gjennom årene. 

Vi sammenlignet også ukeplaner på tvers av trinnene. Ukeplaner som viser til hva man gjør i hver 

enkelt fag hver uke er foretrukket fremfor ukeplan som har mer fokus på grunnleggende ferdigheter.  

Sak 9. Foreldrekonferansen 2021 ‘Osloskolen under koronatiden – Alt blir bra ‘ .Tid: onsdag 17. mars 

2021 kl. 18:30 – 20:30 på Zoom. Arr. Oslo KFU. Påmelding innen 11. mars 2021 til 

postmottak@oslokfu.no 

Sak 10. Karneval 2021. Oppsummering. 

Vel gjennomført karneval på 1.-4. trinn, i skoletiden på torsdag og fredag i u. 9. Barna fikk danset og 

kost seg i matsalen med musikk, lys og diskokule. Popkorn og saft ble inntatt i de respektive 

klasserom.  

Dette ble kjøpt inn av FAU: 40 cm diskokule, motor, 2 x spotlys, saft, popkorn og engangstallerken og 

engangskopper.  

FAU pyntet og ryddet i for- og etterkant. Stor takk til vaktmestere Mathi og Emil som møtte Jan etter 

jobb for å feste diskokule.  

Sak 11. Eventuelt. 



Skolemeldingsappen fungerer dårlig, særlig i tider når det er mange meldinger. Det skjer ofte at man 

blir 'kastet ut' og må identifisere seg på nytt med BankID. FAU klager generelt på 

skolemeldingsappen.  


