
Referat fra Tveita skole FAU –Foreldrerådets arbeidsutvalg  

 

Møtet på Google Meet, FAU-møte torsdag 15.10.20, kl. 18.00-19.30 

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), Lasse F-G. (Dennis 5B),Anette S. (Kaja 6A), Kristin H. 

(Mille 7B). 

Rektor Siw. 

 

Forhåndsmeldt frafall: 

3A 

7A (problemer med innlogging) 

 

FAU-møte saksliste 

1. Innkalling godkjent og sak til eventuelt: leksehjelp i AKS. 

2. Referat godkjent. 

3. Skjermtid på skole og AKS. Saken er tatt opp før med FAU og forrige rektor (2017) angående hvor 

mye skjerm barna benytter i skole og AKS. Da tenker vi spesielt på skjerm og spising. FAU ønsker at 

det tas opp igjen hva skolen og FAU tenker rundt dette.Vi foreldre synes det både er fordeler og 

ulemper med bruk av skjerm. Det børvære planlagt hva man ser og når man skal se. Det er hyggelig å 

samle seg rundt skjerm når man ser på noe i fellesskap, eller følger med på en serie. Det å tilegne seg 

sosial kompetanse ved spising er viktig, og det er synd hvis dette blir valgt bort framfor skjerm. Vi tok 

en liten runde på hva de ulike barna har sett på skjerm på skolen - mest NRK-Super. Barn har ulike 

vaner med skjerm og spising, noen spiser godt ved skjerm, mens andre spiser lite. Skjerm kan også 

benyttes som en slags premiering for barna. Vi, foresatte, bør være bevisst på hvilke vaner vi har 

hjemme ved bruk av skjerm. 

 

Rektor syns det er fint at vi tar dette opp. Skjerm benyttes i varierende grad, men det er alltid 

bevissthet rundt hvorfor man setter på skjerm og hva som settes på. NRK Super benyttes oftest hos 

de yngre barna, og litt annet for de eldre barna. Rektor har tatt en runde med de ansatte i forkant av 

FAU-møte, og fått tilbakemelding om at skjerm ikke blir satt på kun fordi det er en lettvint løsning, og 

at det ikke er storforbruk av skjerm ved Tveita skole. 

 

4. Covid-19, gult/ rødt nivå og planlegging av arrangementer. 

Gul skole i et rødt samfunn. Alle arrangementer arrangert av klassekontakter frem til jul er avlyst. I 

samråd med rektor tok FAU-styret denne avgjørelsen i forrige uke. Det er sendt ut skolemelding til 

alle foresatte om dette. 

 



5. Info fra skolen 

- Nasjonale prøver 5. trinn. Lesing, regning og engelsk er gjennomført. Alle elever har en fremgang. 

- Trivsels- og elevundersøkelsen. Det er sendt ut informasjon om dette. Se skolemelding fra rektor. 

Undersøkelsene gir skolen nyttig informasjon for videre arbeid. 

6. Utlysninger og nyansatte. Det er ansatt to nye, da det er en ansatt som skal ut 

i permisjon og en ansatt som skal pensjoneres. 

 

7. Spørsmål til skolen 

1. Nytt fokus på grunnleggende ferdigheter i læreplanen- hvordan er det i praksis? 

Undervisningsfagene er de samme, men det er lagt mer til rette for tverrfaglig samarbeid. De 

grunnleggende ferdighetene har større fokus i alle fag enn det var før. På Tveita er det slik at 

kompetansemålene er fordelt på de syv ulike trinn. Tveita har lagd en lokal fordeling av 

kompetansemålene. 

2. Status teaterkvelden- samarbeid med Hartvig Nissen vgs er avlyst. Det blir et prosjekt på skolen 

uten fysisk visning for foreldre. Det vil bli en digital visning. 

3. Leksehjelp på AKS: Det er leksehjelp for 1. og 2. trinn på AKS til faste tider. 

 

-resten av møte uten ledelse- 

8. SMU – Skolemiljøutvalg. Anette S. og Kristin H. ble valgt som representanter 

til SMU fra FAU. 

9. AKS. Det har ikke vært AKS-møte siden forrige FAU-møte. Det er ønskelig å 

ha et AKS-møte før neste FAU-møte for å møte hverandre og snakke generelt 

om AKS. 

10. Karneval 1. - 4. trinn. Diskutere alternativer gitt dagens koronasituasjon. Pga 

dagens covid-19 situasjon og at samfunnet rundt oss er rødt oppfordrer vi 

skolen til å la barna kle seg ut i skoletiden. FAU kommer ikke til å arrangere 

alternative karnevalskvelder (for eksempel å arrangere karneval trinnvis), da vi 

frem til jul har avlyst alle arrangementer pga covid-19. 

11. Temakveld - utsatt til neste møte. 

12. Prosjekter - vil vi gjøre noe annet/nytt? Sak overført fra forrige møte. Søke 

midler fra Sparebankstiftelsen. 

Det er to søknadsfrister hvor man kan søke om midler i Sparebankstiftelsen. 

Gå inn og se på de ulike søknadene, slik at vi kan få ideer til å søke til ulike 



prosjekter. FAU kan samarbeide med skolen og høre hvilke behov skolen har. 

FAU-leder tar saken videre med rektor. Det fins også andre stiftelser der man 

kan søke om midler. Kristin undersøker datoer og stiftelser til neste gang. 

FAU kan tenke på midler som kan søkes til nærmiljøet, og ikke bare til skolen. 

13. Saker til Driftsstyret? 

Referatene legges fortløpende ut på skolens hjemmeside. 

Skolens budsjett har et merforbruk fra i fjor som må spares inn, og skolen er 

på god vei med innsparing. 

14. Eventuelt. 

Leksehjelp i AKS- tatt opp under sak 7.3. 

Referent Anita H, sekretær Tveita - FAU. 


