
Referat 

Tveita skole Foreldrerådets arbeidsutvalg  

FAU-møte torsdag 03.06.2021, kl.18-20 (obs! utvidet møtetid). 

Sted: Utenfor AKS, på benkene (inkl. sommerboller og kaffe). 

Tilstede: 

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

(Karoline 4A), Marylynn M.G. (Emily 4B), Jan A.S. (Alfred 5A), Anette S. (Kaja 6A), 

Kristin H. (Mille 7B) 

Assisterende rektor Christer 

Frafall: 

3B 

Forhåndsmeldt frafall: 

1A 

3A 

5 B 

7A 

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

Sak 2. Godkjenning av referat. Godkjent. 

Sak 3. Nytt fra skolen 

- Skolen er i gang med overgangsprøver for 4. og 7. trinn. 

- Uteområdet begynner å ta form, og er ferdig til høsten. 

- Nybygget: innflyttingsklart til høsten. 7. trinn skal få bruke mat og helse 

rommet før sommeren. 

- Sommeravslutning avholdes klassevis, i skoletiden, med unntak av 7A og 7B 

som er på kvelden, med foresatte. 

- Skolens budsjett er i balanse. 

- Programmering/koding: 5., 6. og 7. trinn tilbys dette. Tilbakemelding fra FAU 

om at programmering og teknologi ikke er godt nok integrert og planlagt i 

undervisningen. 7. trinn avslutter uten å få gjennomført følgende 

kompetansemål i naturfag: 

o utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av 



deler som virker sammen 

o designe og lage et produkt basert på brukerbehov 

Skolen er påmeldt Super:bit, et kurs- og utstyrstilbud i regi av Teknisk 

Museum for 6.trinn, som ikke ble noe av i vår pga koronarestriksjoner. 

Super:bit skal gjennomføres til høsten. Høstens 7. trinn skal gjennomføre 

samme opplegg. 

- Rydding av plasser på skolen før sømmerferien: 

 

Ta kontakt med gjeldende kontaktlærer om du ønsker å rydde. 

- Viktig å følge med på hva som skjer i sosiale medier. Nettvett er viktig, og at 

foresatte følger med på hvilke apper barna benytter. 

Sak 4. AKS gruppa - Gjenstart av AKS gruppa fra høsten?  

Ja, vi ønsker å starte med AKS gruppe til høsten. 

Sak 5. AKS åpningstid - Fra skolen, i forkant av driftsstyremøtet 10.06:  

&quot;Etter at &quot;korona&quot; kom ser vi at de aller fleste elevene går hjem tidligere. Vi har få/ 

ingen elever til kl 1630. Tveita AKS har åpningstid til 1700. Vi ønsker å fremme 

forslag om å redusere åpningstid til kl 1630, da de siste 30 minuttene ikke dekkes av 

foreldrebetaling.&quot; 

FAU sin tilbakemelding til driftsstyre: FAU ser det som utfordrende for foreldre å 

hente innen kl. 16:30 når hjemmekontor opphører, og stemmer for at åpningstiden 

opprettholdes til kl. 17. For dagens situasjon med tanke på pandemi, så har vi 

forståelse for at skolen innskrenker åpningstiden til kl.16:30 for å overholde 

smittevern. 

Sak 6. Evaluering av skoleåret evt. redigere årshjul ved behov. 

Saken utsettes til neste møte. 

Sak 7. Fadderordning for nye foresatte 

Fra referat 06-2020: &#39;Faddere for de nye foreldrene/foresatte til høsten (1. trinn og 

nye i andre trinn). Dette innfører vi til høsten 2020, og håper på en fin ordning.&#39;  

Dette må evalueres/revurderes.  

Vi fortsetter med ordningen. 

Sak 8. Økonomistatus for FAU 



Lalit informerer: 

36 829 kr på konto. 

Fra Spleis fikk vi 20 664 kr. 

6. trinn mottar 10 000 kr fra FAU til leirskolen. 

7. trinn mottar inntil kr 3000 fra FAU til avslutning, siden de ikke hadde inntekter fra 

17. mai i 2020. 

Forslag om å dele ut penger til de ulike trinn, da de har mistet inntekt det siste året da 

de ikke har kunnet gjennomføre avslutninger med loddsalg. Vi ser på dette forslaget 

til høsten, da vi vet om vi har fått støtte fra OBOS Jubel. 

 

Noen trinn har ikke fått inn spesielt mye penger inn på leirskolekontoen under 

pandemien. Vipps-kampanjer har hatt varierende resultater. 4. trinn solgte pakker 

med 20 kort i vår og tjente godt på det. 

Sak 9. Orientering fra FAU-representantene i SMU  

Forrige møte var høsten 2020, og ingen møter våren 2021. 

Sak 10. 17. mai 2021 

Vellykket loddarrangement med over 100 flotte premier. Uavhentede premier spares 

til neste år på FAU sitt lager. 

6. trinn lagde en meget flott premietrekningsvideo, som barna kunne se på selveste 

17. mai. Det var stas for barn å følge med på trekningen i de ulike hjem. 

Sak 11. Eventuelt  

Det er montert feste for diskokule-motor i matsalen, til bruk med ny 40 cm discokule, i 

tillegg er det montert nye spotlys, kjøpt inn av FAU. Benytt dette hvis dere har lyst til 

å danse eller ha disko i de ulike trinn, eller skape en spesiell stemning under en 

avslutning. 

Kodeklubben Tveita 

- Kodeklubb Tveita er en klubb som driftes av tre foresatte. De samarbeider 

med Tveita-klubben og skolen. Skal ha en kveld med elever fra 4.-7. trinn før 

sommer, med påmelding. 

Samarbeidsmøte med klassekontakter, FAU-representanter, kontaktlærere og 

ledelsen 



- Vi foreslår en dato i uke 34 (23. – 27. aug.) 


