
Referat 

Tveita skole Foreldrerådets arbeidsutvalg  

FAU-møte torsdag 15.04.2021 kl.18-19.54.  

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), Frida K. (Selma 7A),  

Rektor Siw. 

Frafall: 

1A, 3B, 7B 

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. Nytt fra skolen ved Siw: 

- Lite covid-19 på skolen etter påske. 

- Forsterket rødt nivå fra og med mandag 19. april 2021. Dette innebærer bl.a. at storefri blir 

fordelt over fire ulike tidspunkt og arealer. Hver kohort skal ha egne områder i friminuttene.  

- 5. – 7. klasse har hatt tilbud på biblioteket og hatt muligheter for walk and talk den siste 

tiden.  

- Kartleggingsprøve for 1.-3. trinn er nesten gjennomført. 

- Biljardbord er kjøpt fra midler fra sparebankstiftelsen. Utehøyttalere skal også kjøpes inn, da 

det var penger igjen.  

- Oppgradering av skolegård fortsetter.  

- Utdanningsetaten har bevilget 500 000 til pc-park, og det betyr at elevene i 3.-7. kl får egne 

pcer og headset.  

- Innflytting i nytt bygg blir utsatt. Mye utstyr var allerede pakket ned før påske, da det var 

forventet innflytting rett etter påske. Derfor er det kjøpt inn utstyr til klassene – bl.a. 

malepensler og maleskrin. Ekstra bålpanne til å ha ute er også kjøpt inn. Dette får skolen 

dekket pga utsatt innflytting i det nye bygget.  

- 17. mai – arrangement er under planlegging på skolen. Hver klasse skal lage en filmsnutt, og 

det skal lages en 17. mai-film. Lokalt arrangement i skoletiden. Mer detaljert info kommer. 

Uke 19 feires 17. mai på skolen. 

- Tveita skole samarbeider med barnehagene i nærmiljøet. De får gå i kohort-17. mai tog som i 

fjor med trommer og flagg. Antall skolestartere til høsten er ca 35 elever.  

- FAU påminner om dette : "Neste uke (23.04) er fristen for elever på 5.-7. trinn å søke plass på 

Talentsenteret for realfag. Det krever et anbefalingsbrev fra læreren, pluss en søknad fra 

eleven og en fra foresatte."  

- Foreldreundersøkelsen: svarfrist er 22. juni.  



- Skole-hjemsamarbeid: Det er viktig å ha et godt skole-hjemsamarbeid og skolen tar gjerne i 

mot forslag til hva foreldre kan bidra med. Skolen er veldig takknemlig for det FAU gjør og for 

alt FAU kan bidra med.  

Sak 4. Kort om konferansen fra de som deltok. Foreldrekonferansen 2021 ‘Osloskolen under koronatiden – 
Alt blir bra.' Tid: onsdag 17. mars 2021.  

Vi var tre personer som deltok fra Tveita FAU, og det var en inspirerende konferanse. Vi har kanskje lyst å søke 
på FAU-prisen igjen neste år. (Vi søkte i 2020, da Bryn skole vant.)  

Sak 5. Kodeklubb Tveita, oppdatering 

Fått bevilget penger fra Sparebankstiftelsen. To foresatte, Jan og Jon Arne, følger opp oppstart av klubben, i 
samarbeid med skolen og Tveitaklubben.  

Sak 6. Foreldremøter og valg, oppdatering 

Hvis du ønsker å få klasseliste, ta kontakt med kontoret om å få klasseliste. Oppfordring om å ringe rundt og 
høre om foresatte kan stille som representanter.  

1. trinn: Kontaktlærer i 1B har sendt ut e-post om noen har lyst å fortsette. 1B trenger en klassekontakt 
og en FAU-representant. (FAU-representant Adeela og  klassekontakt Adil slutter). 

1A: uvisst.  

2. trinn: Kontaktlærere i 2A og 2B har sendt ut svarslipper til foresatte om de ønsker å stille som 
klassekontakter og FAU-representanter. 2A og 2B sine FAU-representanter kan fortsette, hvis ingen 
andre melder seg.  

3. trinn: 3A trenger en ny  FAU-representant (Ingunn slutter). 

4. trinn: Alle fortsetter. 

5. trinn: To nye klassekontakter til 5A takket ja.  

6. trinn: Alle fortsetter.  

 

Sak 7. AKS - sak utsettes.  

Sak 8. 17.mai 2021. 

Alle barn ved Tveita skole får 10 lodd hver. De kan vinne flotte premier. Foreldrene kan vippse frivillig beløp til 
et vippsnummer.  

Trekningen blir 17. mai av 6. trinn. 

Vi oppretter spleis - konto.  

Tiggerbrev, infobrev og info om loddarrangementet blir sendt ut i forkant. 

17. mai-komiteen har nytt møte torsdag 22. april 2021 kl.18. 



Vi må samle inn premier.  

Sak 9. Eventuelt  

Det er søkt om midler gjennom OBOS Jubel for å få dekket tapte inntekter ifm 17. mai 2020.  


