
 

 Referat  
Tveita skole FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg  
fra digitalt FAU-møte  
torsdag 23.04.20, kl 18.00-19.30  
Tilstede:  
Lalit M.U. (Kartik 1A), 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), Anette S. (Edwin 2B, 
Kaja 5), Sven-Erik J. (Hedda 7).  
Rektor Siw.  
Frafall:  
1B, 2B, 6A, 6B (forhåndsmeldt)  
Møtested: Via Zoom videokonferanse (via PC nettleser eller mobil app)  

Saksliste  
1.Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt  
Innkalling godkjent.  
2. Godkjenning av referat 23.01.20  
Referat godkjent.  
3. Info fra skolen  
Planleggingen er i gang for å åpne skolen for 1.-4. klasse mandag 27. april 2020. Elever 
med foresatte/foreldre med samfunnskritiske yrker og elever som er sårbare av ulike årsaker 
følger ordinær åpningstid for skole og AKS.  
De elevene som ikke følger ordinær åpningstid får undervisning 17,5 t pr uke. Grunnen til at 
undervisningen er kuttet ned i antall timer (30 min hver dag) er på grunn av smittevern, 
bemanning, rengjøring osv. Det vil komme mer info om dette.  
1. og 2. trinn har skole kl.08.30-13.00, og AKS fra kl.13-15.30.  
1A og 1B deles ikke opp, men 2. trinn deles opp i tre grupper.  
3. og 4. trinn har skole fra kl. 09-13.30, og AKS fra fra kl.13.30-16.  
Hvert trinn deles inn i 3 grupper (11-13 elever per gruppe)  
De samme voksenpersonene vil følge sin gruppe på skole og AKS.  
AKS-lokalene er stengt, og skole og AKS vil foregå i klasserommet.  
Det vil bli sendt ut informasjon ytterligere, og foreldre /foresatte bes å holde seg oppdatert.  
Mat:  
Ha med vannflaske og to matpakker. Ingen matservering gjennomføres.  
Foreldre/foresatte må gi klare og tydelige beskjeder til skolen om barnet skal hentes, gå 
hjem selv eller være på AKS. Foreldre skal ikke inn i skolebygningen, men vente ved den 
svarte veggen mot Hellerud vgs, i store skolegården.  



Elevene skal tilbringe mye tid ute, og det vil av den grunn være undervisning i fag som er 
tilpasset det å være ute.  
Elevene bytter på å ha friminutt ute, slik at gruppene ikke blir blandet.  
Mer info kommer fra skolen.  
a. Førskoledagen  
 
-Førskoledagen kan ikke gjennomføres. AKS–ansatte, 1. klasselærere og rektor vil heller 
lage en film hvor de presenterer seg, og denne blir sendt ut til de nye 1. klassingene.  
-Rektor og 1. klasselærere vil dra hjem til hvert enkelt barn med en aktivitetspose og for å 
hilse på den enkelte elev. Kanskje faddere (elever fra 4. trinn) får lagt ved et brev.  
-Sosiallærer henter informasjon fra barnehagene.  
Første skoledag blir barna delt i grupper, da man må se det an angående antall elever i hver 
klasse pga smittevern.  
Etter høstferien vil elevene bli delt klassevis.  
FAU kan derfor ikke delta på førskoledagen, da den er avlyst, men FAU stiller gjerne opp på 
det første foreldremøte til 1. klasse til høsten.  
b. Nettvett kveld - status  
 
Kvelden er gjennomført. 30 min med politiet og alle foreldre på skolen. Fortalte om politiets 
arbeid i nærmiljøet, og ting å være obs på med tanke på nettbruk hjemme med barna. Vi så 
for oss et lengre møte, men vel gjennomført med mange foresatte/foreldre tilstede.  
c. Nyansettelser  
 
Assisterende rektor er ansatt, han heter Christer Sundby.  
Sosiallærer Hanna Giertsen slutter, og starter på Grunerløkka 1. mai.  
Sosiallærer Kristin Tolg starter 4. mai  
Miljølærer Jonas Skovdahl starter 4. mai  
3 lærerstillinger er lyst ut. Disse er straks på plass.  
d. Rektor legger frem hvordan skolen tenker at skoledagen til 1.-4. trinn skal  
 
gjennomføres.  
Se under punkt 3, info fra skolen.  
e. Datoer for AKS planleggingsdager neste skoleår.  
 
Det vil bli felles planleggingsdager mandag 10. og tirsdag 11. august 2020 for skole og AKS. 
Da er AKS stengt for alle elevene. Elever som har halvdagsplass kan gå på AKS 2 av 3 av 
de andre dagene (valgfritt) denne uka (gjelder uke 33).  
f. Skolekor- sosiallærer Kristin og miljølærer Jonas som er nyansatte er musikalske og godt 
bevandret innenfor korvirksomhet. De ønsker å starte opp skolekor fra høsten 2020. - mer 
info kommer senere.  
Det er etablert kontakt med Lions.  
FAU ser på dette som svært positivt at det skal startes opp et eget skolekor.  
g. Annet-  
 
Nybygget- Det er ikke noe mer nytt siden sist angående nybygget. Bygget reiser seg fort.  
Det er ønskelig at skolen legger inn ønske om nytt bygg med idrettshall på Tveita.  
4. 17.mai  



a. Rektor informerer hvordan skolen tenker 17. mai-feiring digitalt. Inkl. føringene fra sentralt 
hold, og hvordan flaggheising, taler og hilsen på dagen er tenkt.  
Digital feiring. Ansatte og elever lager hilsen, taler, osv som blir lagt ut digitalt.  
Det blir ikke live-sending, men det blir sendt ut hilsener som er forhåndsinnspilt.  
Det er ikke ønskelig med store folkemengder, derfor ikke arrangement i skolegård.  
b. Andre 17.mai idéer, forslag.  
c. Nye leker og nye premier – oppdatering  
Lars har undersøkt om å bestille nye premier. Det kan gjøres til neste års 17. mai- feiring.  
Marylynn: andedam. Et lite basseng med gummiender. På hver gummiand er det festet en 
liten magnet, slik at du kan fiske opp en and med en liten fiskestang (som har magnet). 
Under den enkelte and står det info om man har vunnet eller ikke.  
Kaste blink med erteposer på hull i finerplate. Anita syr poser og Eivind fikser vegg med hull. 
Dette ordner vi klart slik at vi kan gjennomføre dette 17. mai 2021.  
5. Fau og klassekontakt for skoleåret 2020/2021  
a. Valg på foreldremøtet 27.januar. Hvordan gikk det?  
Det er ønskelig at lærerne er mer delaktig i valg av klassekontakt og FAU- representant når 
foreldre ikke velger seg frivillig. Det må « tvangsvelges» klassekontakter og FAU- 
representanter, hvis ingen melder seg frivillig.  
1. Lalit i 1A fortsetter. 1B ikke valgt.  

2. Ingunn i 2A fortsetter. 2B har ikke valgt.  

3. Anita og Marylynn fortsetter  

4. Jan og Sissel fortsetter  

5. Anette og Kamran fortsetter  

6. Frida og Sheimaa valgt inn  
 
6. Høring NOU 2019: 23 Ny opplæringslov  
a. FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæring) melder at Regjeringen fremmer et lovforslag 
der FAU, SMU og Driftsstyret ikke lenger  
vil ha hjemmel i opplæringsloven. (Se sakspapirer.) Vi kan delta i høringen.  
Tveita FAU ønsker å sende inn en uttalelse. Vi ser viktigheten av å ha lovpålagte 
foreldreorganer ved skolene. Jan, Marylynn, Sven-Erik og Anita lager en uttalelse. Frist 1. 
juli 2020.  
----(resten av møte uten ledelsen) ——  
7. SMU - oppdatering  
 
Elevene ønsker mer aktivitet i skolegården.  

Planla vårfest. Denne er avlyst. Neste år bestiller FAU discokule 😊.  

8. Foreldreundersøkelsen - avlyst. Hva kan vi bidra med for å få høy svarprosent?  



 
9. Vårfest 2020 – avlyst  
 
10. Foreldrekonferansen onsdag 18.03 - var avlyst pga Corona  
 
11. FAU prisen - Gratulerer til vår nabo Bryn skole FAU!  
 
Vi prøver igjen neste år, men bra jobbet Jan og Lars med søknaden.  
12. Skole-hjem samarbeid  
a. Faddere for de nye foreldrene/foresatte til høsten (1. trinn og nye i andre  
trinn)  
FAU stiller som faddere som bistår foreldre / foresatte ved ulike henvendelser fra høsten 
2020. Marylynn, Anita og Jan tar kontakt med skolen angående dette.  
b. Vennegrupper  
Positive tilbakemeldinger om vennegruppene som er gjennomført. Dette ønsker vi å fortsette 
med, hvis det er gjennomførbart for høsten 2020 med tanke på smittevern.  
c. Sosiale aktiviteter med klassen utenfor skolen. Hvilke aktiviteter er gjort i høst  
og hvilke planer for våren.  
Vennegrupper, allidrettskveld i Hellerudhallen, ballspill i skolegård og skogstur er blitt 
gjennomført i høst og litt vår.  
Ulike våraktiviteter ble avlyst pga Corona.  
13.Driftsstyret - se eget referat  
Referatet ligger ute på skolens nettside.  
14.Eventuelt  
Tveita IL ønsker mer engasjement fra foreldre på Tveita. Det trengs flere foreldre som kan 
hjelpe til i idrettslaget med ulike oppgaver.  
Referent, Anita Harila.  
NB! Husk: Torsdag 04.06 FAU møte kl.18-19.30 m/avslutning 


