
Referat 

Tveita skole FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg 

 

Tveita skole, FAU-møte/årsmøte torsdag 17.09.20, kl.18.00-20:00.  

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 
H.A.K.(Solveig 5B), Anette S.(Kaja 6A), Kameran N. (Vijan 6A), Frida K.(Selma 7A) , Kristin 
H. (Mille 7B). 

Rektor Siw.  

Forhåndsmeldt frafall:1A 

3B (Ikke FAU- representant foreløpig) 

FAU- møte saksliste 

1. Innkalling godkjent og saker til eventuelt- skolegenser.  
2. Referat godkjent.  
3. Velkommen til nye FAU medlemmer 

1. Om å ha navn til alle FAU på skolens nettsider. Navn og telefonnumre 
til alle i FAU legges ut på skolens hjemmeside. De som ikke ønsker å 
ha sitt navn og telefonnummer liggende ute gir beskjed til FAU- leder 
Jan.  

2. Referat.  
Innkallinger og referater ligger ute på skolens hjemmeside. Trykk gjerne 
på denne lenken for å komme rett til referater og innkallinger.  

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

4. Info fra skolen ved Siw: 
-skolestart på gult nivå. Fremdeles fokus på håndvask. AKS og skole er på 
samme rom.  
-samarbeid med bydel omkring prosjekt: SosialAgentene.  
-Tveitakjeller’n. «Etterskoletilbud» i kjelleren på Tveita skole for 5.-7. trinn 
kl.14-16. Hvert trinn har en dag i uka.   
-Fokus på sosial og emosjonell kompetanse. 
-Friminuttaktiviteter. Sjakk, bordtennis, fotball, basketball, skolekor. 
-Gaver fra Lions. Mottatt klassesett til hver klasse med diverse utstyr. Lions 
har giverglede, og ønsker å gi utstyr til «Kjeller’n» også.  
-Leirskole. Barna på 7. trinn koser seg på leirskole denne uka. De har mange 
ulike aktiviteter. 
-Budsjett. Skolen har et underskudd, men det spares der det spares kan. Det 
søkes i tillegg på ulike midler, både store og små summer.  
- «Gjenglemte klær» i gjenglemt- kroken. Det blir lagt ut tider og dager når det 
kan hentes. 

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


- Rydding av klær på elevenes plasser. Pga smittevern kan ikke foresatte 
følge barna helt inn. Det bør lages en tidsplan for de ulike trinn når foresatte 
kan gå inn og rydde/se over plassene. Skolen ønsker tilbakemelding fra FAU 
om hvilken løsning de ønsker.  
 
 
- Spørsmål fra FAU om hvilke tanker skolen har om skolegenser: FAU bør 

ha ansvar for dette, og FAU undersøker muligheten for skolegenser. Det 
kom innspill om at skolegenser bør være gratis. Det ble også løftet et 
forslag om frivillig innbetaling.   

 
-resten av møte uten ledelse- 

 
5. FAU grupper i år: 

Karneval for 1.-4. trinn: Datoen er 18. feb 2021. FAU har ansvar for å 
arrangere karnevalet med «voksenhjelp» fra klassekontakter.  
Planleggingsdato er satt til 21. jan 2021.  
 
17. mai: 
FAU har ansvar for å arrangere 17. mai- arrangementet på ettermiddagen. 
Alle foresatte ved 6. trinn hjelper til og har ansvar for loddsalg og premier. 
 
AKS- gruppe: 
Adeela (1B), Monique (2B), Ingunn (3A) og Marylynn (4B) 
 
Temakveld- gruppe: 
Ingunn (3A), Anette (6A), og Kameran (6A). 
Tanker rundt temakveld:  

Høre med de ulike klasse- facebookgruppene om hvilket tema som er ønskelig.  
Temaer som har vært foreslått før: 
- Nettvett 
- Grensesetting 
- Kjønnsroller 

Arrangere temakveld samtidig som det er en happening for barna. For eksempel: 
- karnevalskvelden. 
- Filmkveld for barna og temakveld for foresatte. Kan dele det opp for 1.- 4.kl 

og for 5. – 7. klasse? 
 

6. Møtedatoer for høsten 2020 og våren 2021: 
Kl.18-19.30. 

- Torsdag 15. okt. 2020 
- Torsdag 19. nov. 2020 
- Torsdag 10. des. 2020 
- Torsdag 28. jan. 2021 
- Torsdag 11. mars 2021 
- Torsdag 15. april 2021 
- Torsdag 6. mai 2021 
- Torsdag 3. juni 2021  

 
7. Erfaringsutveksling fra samarbeidsmøte.  



1. Hva har trinnene planlagt for i år? 
Høsttur langs Alnaelva (Svartdalsparken), stikkballkveld, tur til Ulsrudvann 
med loddtrekning, pepperkakebaking, vinteraktivitet, ballspill, høstsamling 
på speiderplassen, juleavslutning, våraktivitet, sommeraktivitet. 

Fint å kunne integrere loddsalg i aktivitetene.   
 

8. Karneval – dato er satt, og matsalen er reservert 17. og 18. feb 2021.  
9. AKS gruppe - oppdatering. Se over.  
10. Prosjekter - vil vi gjøre noe annet/nytt? Sak utsettes til neste møte.  
11. Saker til Driftsstyret?  

- Det er ønskelig at innkalling til driftsstyremøtene sendes FAU- 
medlemmer også, for innsyn. Foreldrerepresentantene i driftsstyre tar 
hånd om dette.  

12. Eventuelt 
- Barnevakt ved foreldremøter høsten 2020 var sterkt savnet.  
- Når er sommeravslutning og/ eller internasjonal kveld 2021?  
- Valg av SMU- representanter ved neste møte.  
- Skolegenser – tatt opp under info fra skolen, sak 4. 

 

 
Årsmøte saksliste 
 

1. Godkjenning av innkalling. Godkjent.  
2. Vedtektene- gjennomgang. Vedtektene ble gjennomgått. Ingen endringer.  
3. Oppsummering av fjorårets regnskap. Fjorårets tall ble gjennomgått.  
4. Valg- konstituering av FAU- styret. 
Følgende ble valgt:  
Leder: Jan Sandven. 
Nestleder: Marylynn M. Grabo. 
Sekretær: Anita Harila.  
Kasserer: Lalit M. Upadhyaya. 
 
Årsmøtet ble hevet kl.20:00.  

  
 
Ref. Anita Harila, sekretær FAU.  
 


