
Referat 

Tveita skole Foreldrerådets 
arbeidsutvalg  

  

Referat FAU-møte/årsmøte onsdag 22.09.21, kl 18.00-20.00. 

Tilstede: 

 Aleksander D.(1A), Trude K. T. (2A), Lalit M.U (3A), Monique N.H. (3B), Amal F. H. 
(4B), Anita H.(5A), Eivind B. (5A), Marylynn M.G.(5B), Jan A.S. (6A), Sissel K.(6B), 
Anette S. (7A). 

Rektor Siw 

Frafall: 

1B 

2B 

4A 

FAU-møte saksliste 

1. Innkalling godkjent og sak til eventuelt: smartklokker.  
2. Referat godkjent. 
3. Velkommen til nye FAU medlemmer 

1. Om å ha navn til alle i FAU på skolens nettsider 
Ta kontakt med Siw om alle fra FAU skal ligge på skolens hjemmeside. 

2. Referat  Trykk gjerne på denne lenken for å komme til alle referat og 
innkallinger på skolens hjemmeside.  

3. Oslo KFU. 
Anita melder inn nye FAU-medlemmer på Oslo KFU sin mailliste.  

4. Facebook – gruppen til Tveita FAU heter «Tveita FAU og 
klassekontakter». Bli medlem! 

 

 

4. Info fra skolen ved rektor Siw 
- Oppstart på grønt nivå. Det har vært lite smitte på skolen. Det økte renholdet 

har skolen videreført selv om de er på grønt nivå. Det er fremdeles delte 
friminutt for 1.-3. trinn, og 4.-7. trinn. Aktiviteter som vanligvis hele skolen ville 
deltatt på sammen er fremdeles delt opp, som for eksempel åpning av nytt 
skolebygg. Skolen har interaksjon uten å være sammen, for eksempel på 1. 
trinn tegner hver elev en bamse, og fadder på 5. trinn syr denne bamsen til 
fadderbarnet sitt.  

https://tveita.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/


- 7.trinn har deltatt på leirskole. De var heldig med været, og hadde det fint på 
Oksnøya. 

- 1195 hurtigtester er nå ferdigsortert, og det er klart for hurtigtesting for alle 
elever. Dette er frivillig, men skolen oppfordrer alle til å teste seg tirsdag og 
fredag i uke 39 og 40. Det er usikkert om det blir testing etter høstferien. 

- 5. trinn har hatt besøk av et prosjekt som skal fokusere på kropp og 
seksualitet. 

- Sosialagentene skal evalueres. Elever og ansatte på 5. trinn er med på 
evalueringen. 

- Kjellern – klubben i kjelleren er i gang. 
- Skolekoret – nå har man mulighet til å lage skolekor på tvers av trinnene, da 

man har tilgang på hurtigtester. 
- Lærerstaben er samlet fysisk på et sted. 
- Leseopplæring på 1. trinn er godt i gang etter Stenbråt-metoden. Det skal bl.a. 

innredes et eget leserom. 
- Skoleåret er delt inn i seks perioder, blant annet: fokus på vennskap, 

livsmestring og andre emner. 
- Noen lærere ønsker å lage musikkvideo, det blir gøy å se hva det blir til. 
- Hartvig Nissen vgs har dessverre trukket seg til å være med på 

teaterprosjektet i år, men det er ønske fra lærerstaben å ha en teaterkveld 
likevel. Det blir torsdag 2. desember 2021. 

- Leksehjelp er i gang, dette er frivillig å være med på. 
- Paviljongen: det har vært steinkasting, et vindu har blitt knust og repareres på 

skolens regning. Stein vil bli fjernet som ligger utenfor paviljongen. 
- Oppussing av skolebygg: usikker på starttidspunkt. 
- Uteområdet: Ballbingen ved siden av nybygget ferdigstilles i uke 43. 
- Parkering utenfor matsalen. Det er ønskelig med en bom før den lille bakken, 

slik at ikke biler kjører opp i skolegården og snur. 
  
 
Tilbakemelding fra FAU om smartklokker: 
Det er kommet tilbakemeldinger fra 3. trinn om at smartklokker må leveres inn ved 
skolestart i stedet for at de legges i sekken. Noen har opplevd at barn har fått feil 
smartklokke på armen når de skal hjem, eller at klokken bare blir liggende i sekken. 
Den blir ikke satt på. Det fører til at foresatte ikke får tak i barna sine. Smartklokke 
kan settes i skolemodus, og fungerer da kun som en klokke. Det er foreldrene sitt 
ansvar å sette klokkene i skolemodus. Ønsker at regelen blir tatt opp i driftsstyret.  
  
Info fra Jan om kodeklubben: 
Kodeklubben (5. – 7. trinn) er i gang hver tirsdag kl. 18-19.30. Nye medlemmer er 
velkomne til å delta!  
  

-Resten av møte uten ledelsen-  
 

5.             FAU- grupper 

-       Karneval (1. – 4. trinn) Husk å sjekke om matsalen er ledig 16. februar 2022, da vi 
ønsker å ha karneval denne dagen. FAU har ansvar for å arrangere karnevalet med 
«voksenhjelp» fra klassekontakter.  



-       17. mai (vårt største arrangement) 

-       AKS (faste møter med AKS-leder Kari ved behov. Kari sender innkalling.) 

-       Temakveld (det har bl.a. vært arrangert møter med politi, kvelder om nettvett etc) 

-       SMU (skolemiljøutvalg - de som er medlemmer er elever, ansatte, politiker og 
FAU) 
 
6.             Forslag til møtedatoer for høsten 2021 og våren 2022. Det nye styret ønsker å 
ha neste møte torsdag 21. oktober 2021, og at møtedatoene blir tatt opp igjen ved 
neste møte.  
 

∙       Onsdag 20. oktober 2021 
∙       Onsdag 17. november 2021 
∙       Onsdag 1. desember 2021 (juleavslutning) Mulig dette utgår, da det 
er teaterkveld dagen etter. Sette ut stoler denne dagen istedenfor.. ? 

 

∙       Onsdag 12. januar 2022 
∙       Onsdag 26. januar 2022 (planlegging karneval 1. - 4. trinn) 
∙       Onsdag 2. mars 2022 
∙       Onsdag 6. april 2022 
∙       Onsdag 4. mai 2022 
∙       Onsdag 1. juni 2022 (sommeravslutning) 
 

7.             Erfaringsutveksling fra samarbeidsmøtet. Hva har de ulike trinn planlagt for 
skoleåret? 
- 7. trinn: 
Stikkballkveld med barn og foresatte (ukedag, høstaktivitet). En aktivitet som mange 
deltar på, da det er i nærheten.  Vært på leirskole, det var en fin opplevelse. Fikk en 
del penger fra Lions til leirskolebuss, da de var med på dugnad. 
- 6. trinn: 
Gå tur i marka ulike steder. (Lutvann og loddsalg i skogen) 
- 5. trinn: 
Bål i bålpanne i skolegården (oktober) 
Bake pepperkaker (låne det nye kjøkkenet) 
Før har de hatt vennegrupper 
- 4.trinn: 
Vennegrupper (starter opp neste uke) 
- 3. trinn: 
Speiderplassen på forrige søndag kl.14-17. Bålet var klart når barna kom. En fin tur. 
Juleaktivitet når det nærmer seg jul. 
Selger småkaker (spent på salg og inntekt) 
- 2. trinn: 
Aktivitetsplanene under utvikling. 
- 1. trinn: 
Ønsker å gjennomføre to aktiviteter hvert semester, ikke bestemt hva. 
Avtale om å vippse 50 kr per elev når det er bursdag, til en felles gave. 



  
8.             Årshjul 
Arbeidsdokument som er fint å benytte når man skriver møteinnkalling. Årshjulet 
justeres ved behov.  
 
9.             Saker til Driftsstyret 
-       Leirskole finansiering, FAU ønsker at skolen tar hele kostnaden for 5 dagers 
leirskole inn i skolebudsjettet, slik at foreldre ikke må samle inn penger over 6 år. 
-       Smartklokker 
10.          Eventuelt 
  

  
Årsmøte saksliste  

1. Innkallingen er godkjent. 
2. Vedtektene ble gjennomgått. De er ikke endret siden forrige gang. 
3. Årsberetning – en oversikt over hva Tveita FAU har gjort det siste året. 
4. Fjorårets regnskap ble gjennomgått. Note til regnskapet: 10 000 kr er 

øremerket 7. trinn fra 17. mai loddarrangement. 
5. Valg - konstituering av FAU-styret. Disse ble valgt: 

Leder: Anette Skaga 
Nestleder: Marylynn M. Grabo 
Sekretær: Amal Fatima Hassan 
Kasserer: Lalit Mohan Upadhyaya 
  

6. Valg av representanter til de ulike grupper 
 

SMU: Marylynn og Sissel 
AKS:  
1. trinn: Aleksander  
2. trinn: Trude  
3. trinn: Lalit 
4. trinn: Bjørnar?  
  
Driftsstyremedlem (erstatningsvalg for Anita) 
Monique (1. vara Marylynn, 2. vara Amal) 
  
Valg av to personer til å signere protokoll: Monique og Lalit. 

  
  
Referent, Anita Harila.  
 
  
Andre datoer:  
 

● Tirsdag 28. september 2021 Skolegruppemøte Oslo KFU ( Zoom) 
● Torsdag 4. november 2021 Kurs i FAU-arbeid Oslo KFU 
● Onsdag 24. november 2021 Skolegruppemøte Oslo KFU  
● Onsdag 16. februar 2022 - Karneval 
● Tirsdag 17. mai 2022 (6. trinn og FAU ansvar for arrangement i 

skolegården) 

https://docs.google.com/document/d/1of4eRHxt0UW2D560JghyHG7piqf0j4Q20SRLQ7muS4Q/edit?usp=drivesdk


  
 


