
Referat  

Tveita skole FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg  

Sted: Utenfor AKS, på gresset, torsdag 04.06.20, kl 18.00-19.45. 

Tilstede: 
Ingunn M. E. (Einar 2A), Anita H. (Karoline 3 A), Marylynn M. G. (Emily 3B), Jan A. S. (Alfred 4A, 
Sara 6B), Sissel H. A. K. (Solveig 4B), ) Kameran N. (Viyan 5), Lars H. (Lise 6A), Siril-Merethe B. 
(Erik 6B), Sven-Erik J. (Hedda 7). 

 
Ass. rektor Christer.  
Rektor Siw. 
 
Frafall: 
1A 
2B, 5 (forhåndsmeldt) 

Saksliste 

1. Innkalling godkjent og saker til eventuelt ført inn   

2. Godkjenning av referat 23.04.2020. Godkjent.    

3. Info fra skolen ved Siw og Christer 

a. Gjenåpning av skolen- hvordan har det gått? Det har gått bra, og elevene og 

lærerne synes det har vært godt å komme tilbake. Barna er flinke til å vaske 

hendene og følge de nye rutinene. 

b. 17. mai: hvordan gikk gjennomføringen? 17. mai-videohilsen på hjemmesiden 

til Tveita ble lagt ut på 17. mai. Lokal feiring på skolen i de respektive trinn, i 

skoletiden. Jonas og Kristin (miljølærer og sosiallærer) trommet seg rundt på 

Tveita både for elever og barnehager.  

c. Status for førskole- elevene ifm aktiviteter, møter og førskoledag. Det er 

gjennomført hjemmebesøk med en hilsen fra skolen. På Tveita skole sin 

hjemmeside er det lagt inn en egen side til skolestarterne. 31. august kl.17 

blir det første foreldremøte for 1.trinn. 

d. Oppussing AKS, skolegård. Nybygg og oppussing innvendig? AKS-rommene 

og flere rom er malt av de ansatte, og det ble fint. Skolegården skal 

oppgraderes. Nybygget står klart mars 2021.  

e. Har skolen lagt inn ønske om idrettshall? Hellerud vgs samarbeider med 

Tveita skole om å søke om gymsal for Tveita, da Hellerud vgs trenger 

gymsalen sin selv. Tveita skole kan benytte lyd- og musikkrom på Hellerud 

vgs ved behov.  

f. Tveten gård samarbeid. Dette samarbeidet er etablert, og det skal drives 

planting, innhøsting og ulike aktiviteter. Framover har 5. trinn ansvar for dette 

hvert år.  

g. Tveita-kor: Det blir kor på Tveita fra høsten 2020, ledet av miljølærer Jonas 

og Sosiallæreren Kristin, som drev barnekoret på Godlia skole. I 

utgangspunktet for 5. - 7. trinn. Etterhvert for 1.-4. trinn i AKS-tiden.  



h. Svømming – Fra høsten 2020 innføres svømming 2.-7. trinn på fredager, 

siste timer.  

i. Påminnelse til elevene om å ikke bruke mobil og smartklokke i skoletiden eller 

på skolens uteområder før skolen. Foresatte må ta dette opp med barna sine. 

Det er lov å bruke smartklokker på Tveita skole. 

4. Skole- hjem samarbeid 

a. 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.  

b. Kontaktlæreroversikt for 2020-2021 er sendt ut til alle foresatte. 

 

5. Fau og klassekontakt for skoleåret 2020/2021 

● Valg ble gjennomført ved foreldremøte januar 2020. Mangler noen klasser fremdeles 

representanter? Oversikt over klassekontakter og FAU- representanter ble sendt 

rundt, og det mangler noen klassekontakter.  

● Dato for samarbeidsmøte august 2020   Torsdag 3. september 2020 kl.17-18:30. 

● Dato for neste FAU-møte til høsten 2020   Torsdag 17. september 2020 kl.18-19:30. 

 

6. AKS 

Uken før 1. juli: åpent fra kl.07.30-17. 

Ukene i august før skolestart: åpent fra kl.07.30-17.   

7. Sommeravslutning 1.- 6. trinn uten foresatte 

c. FAU bidrar med snacks og drikke til de enkelte trinn. Marylynn bidrar med det 

praktiske med innkjøp osv. 7. trinn skal ha egen avslutning, og FAU bidrar der 

også.  

d. Oppmuntre til frivillig bidrag til klassekassene (pga covid-19 uteble inntekter 

ifm. loddsalg ved sommeravslutning). Jan, Marylynn og Anita følger opp 

dette.  

 

----(resten av møte uten ledelsen)—— 

 

8. SMU – oppdatering. Godt i gang med SMU.  

9. Forslag til prosjekter/ ideer o.l. FAU kan jobbe med neste skoleår? 

Utekino, Godlia kino samarbeid (støtte de?), gjøre noe mer ut av arrangementene vi 

allerede arrangerer, kafè. 

10. Driftsstyret 

Møtet i april ble utsatt, men holdes før sommeren.  

11. Oppsummering FAU- arbeid for 2019-2020. 

Sven-Erik takker for seg etter 11 år i FAU. Sven-Erik har vært FAU-leder i tre år og 

aktiv i styret. Han har også sittet i driftsstyret. Han mottok en blomst fra FAU.  

12. Eventuelt 

- Har alle elever startet på skolen igjen? Alle elever har startet, og det er ingen 

barn som har hjemmeskole. 

- Kohortene og timeplanen endres ikke fra neste uke selv om det er nye 

retningslinjer ifm korona. Det fungerer så fint, og det er bare tre uker igjen av 

skolen.  

- Tveita idrettslag trenger flere frivillige foreldre/ foresatte. 

 

Referent, Anita Harila.                



 

Fremtidige datoer:  

● torsdag 03.09 Samarbeidsmøte med FAU, klassekontakter, kontaktlærere og 

ledelsen kl.17-18.30  

          


