
Referat
Tveita skole Foreldrerådets
arbeidsutvalg 
 
Referat FAU-møte/årsmøte torsdag 21.10.21, kl 18.00-19.30.

Tilstede:

Lana (1A), Aleksander D.(1B), Trude K. T. (2A), Nina (2B), Morten (5A), Marylynn
M.G.(5B), Jan A.S. (6A), Anette S. (7A).

Frafall:

3A, 3B, 4A, 4B, 6B, Siw rektor

FAU-møte saksliste
1. Innkalling godkjent og sak til eventuelt (se punkt 10)
2. Referat godkjent.
3. Info fra skolen ved rektor Siw (fikk info via epost da ingen fra ledelsen hadde

anledning til å komme)
- God stemning blant elevene, og de gleder seg over å kunne leke og være mer

på tvers. Vi hadde fellessamling med blime dans, og kåring av
høstkonkurranse-vinnere

- Kafe barn hjelper barn var en suksess. Mange som møtte og litt over 5000 kr
ble tjent inn til Redd barna

- Skolen har lyst ut etter en miljøterapeut, som skal bidra i arbeidet med sosial
læring i skole, AKS og på Kjeller`n

- FN samling i morgen (22.okt) i matsalen for elevene, med kåring av vinner av
hoppetaukonkurransen

- Både 2., 5., 6. og 7. trinn har fått teaterforestilling denne uka. 2. trinn hadde
besøk av Tigerbussen. De eldste den kulturelle skolesekken

- Trivsel- og elevundersøkelsen starter nå 26.10. Her får skolen info om trivsel,
støtte fra lærerne, venner osv.

- Teaterkveld blir 02.12, men uten Hartvig Nissen. Vi er i gang med
planlegginga.

-Resten av møte uten ledelsen- 

4. Temakveld. Forslag til temaer.
Anette hører med FAU på Bryn skole om vi kan gjøre noe sammen. Forslag til tema
kan være nettvett kombintert med sosialagent Ramin som er tilknyttet Tveita skole,
sammen med hans to kolleger evt fra fra Lutvann og Trosterud skole.
FAU foreslår også å selge kaffe og kaker.
Barnevakt ordning på skolen?



Tidspunkt: mars/april 2022

5. Teaterkveld torsdag 2.des kl.17.30
FAU setter ut stoler i aulaen onsdag 1.des kl.17.30. Obligatorisk for alle i FAU.
(Rektor sjekker antall personer det er lov til å ha i aulaen).

- FAU selger billetter følgende dager i hallen/inngangen før lærerværelse;
Mandag 29.nov kl.16-17, Alexander og Nina
Onsdag 1.des kl.16.30-17.30, Morten og Anette

- Oppmøte kl. 16.45 den 2. des for alle i FAU. Det reserveres 2 plasser per
representant på første og andre rad.

- Jan sitter i billettluka (inngang Hellerud videregående skole) og Lana er vakt
ved matsalen (inngang for rullestol/barnevogn)

- Skolen trykker opp billetter. Pengekassen hentes på kontoret.

6. Driftstyret saker:
- Ved forrige DS møte ble smartklokker tatt opp. DS ble enige om iht

ordensreglementet at det leveres inn ved skolestart, og at det kun ved
spesielle forhold kan beholdes på etter avtale med skolen.

- Leirskole finansiering: meldes til sak til neste DS møte.

7. AKS gruppa: ønsker innkalling til møte

8. SMU: ønsker innkalling til møte

9. Forslag til møtedatoer for høsten 2021 og våren 2022, onsdager eller torsdager?
Det blir kl.18-19.30 på torsdager i lærerværelse:

● torsdag 18. november
● torsdag 13. januar
● torsdag 3. mars
● torsdag 7. april
● torsdag 5. mai
● torsdag 2. juni (avslutning)

10. Eventuelt
- ønskes det at FAU skal være representert ved innskrivning av 1. klasse?

Jan stiller opp på vegne av FAU 06.jan kl. 1700-1830 til innskrivingen.
Skolen har planlagt to besøksdager i mai/juni. Her er FAU også veldig velkommen.
Skolen tenker å ha stasjoner for foreldre den første dagen, med informasjon.

1) livet i 1. klasse
2) dagen i AKS osv.
3) FAU. Her vil vi gjerne ha med noen til å fortelle/ være tilgjengelig.

- FAU kan bidra med kr. 3.000,- til mat og helses matbudsjettet til årets 6. trinn. Jan tar
kontakt med mat og helselærer.

- Når er alarmen på på skolen?
Alarmen går kl. 22 i matsalen i hverdager og alltid på i helgene, men kan skrus av om
det gis beskjed til skolen i god tid.

Referent, Marylynn M. Grabo

Andre datoer:



● Torsdag 4. november 2021 Kurs i FAU-arbeid Oslo KFU
● Onsdag 24. november 2021 Skolegruppemøte Oslo KFU
● Onsdag 26. januar 2022 (planlegging karneval 1. - 4. trinn + Anette?, Marylynn og

Jan)
● Onsdag 16. februar 2022 - Karneval
● Tirsdag 17. mai 2022 (6. trinn og FAU ansvar for arrangement i skolegården)


