
Referat fra FAU – møte torsdag 25.10.2018. 

Tilstede: Yngve Kjeldsen 1B, Anita Harila 2A, Marylynn M. Grabo 2B, Jan A. Sandven 3A, 

Sissel H. A. Kuluman 3B, Elisabete F. C. Pires 4A, Anette Skaga 4B, Nasir A. Kahin 5B, 

Sven-Erik Johansen 6A, Bjarte Hågensen 6B, Levent Guclu 7A, Trond M. Jonassen 7B, 

rektor Cathrine Mortensen og sosiallærer Hanna Bull. 

Fraværende: 1A, 5A. 

Det er ønskelig at kontoret sender ut sms om møte samme dag som FAU møte avholdes.  

Presentasjon av Hanna Bull, ny sosiallærer. 

Sak 1. Godkjent innkalling.  

Sak 2. Referat godkjent. 

Sak 3. Info fra skolen v/ rektor.  

Rektor svarer på spørsmål vi stilte ved forrige møte. 

▪ 2. og 5. klasse trenger hyller og benker. Kan hyller og benker ordnes? 
Forespørselen er sendt videre til vaktmester. Garderobe blir ikke oppgradert før bygging av ny 

fløy starter (dette starter medio desember 2018). Enkle oppgraderinger kan gjennomføres. 

▪ Hvor mye koster det å leie matsalen privat? 
4000 kr for en lørdag eller en søndag. 

For elever ved Tveita skole er det kun kostnad for renhold, rydding og vakthold.  

▪ Trivselsundersøkelsene som elevene har hver måned. FAU ønsker info om disse. 
Rektor delte ut trivselsundersøkelsene som utføres i de ulike klassene. Alle trinnene har en 

gang hver måned spørsmål på et ark hvor elevene krysser av. Dette følges opp kontinuerlig av 

kontaktlærer. 

Neste gang settes det av mer tid til å snakke om det psykososiale miljøet ved skolen. 

▪ Hva skjer med AKS gruppa i FAU ?  
Disse meldte seg til å være med i AKS – gruppa : 

Sissel 3B, Anita 2A, Anette 1B og  4B og Yngve 1B. 

▪ Nytt fra i år: det er barnevakt på foreldremøtene. 
▪ Leirskoleinfo fra Marylynn fra leirskolekomiteen : De skal høre om pris og plass ved 

disse to leirskolene : Knatholmen og Solåsen . Det er ønskelig at Tveita skole har et 

fast sted å dra til, og at leirskoleoppholdet er i begynnelsen av skoleåret. Per i dag 

dekkes det kr 1500 pr elev fra Tveita skole. 
▪ Brukerundersøkelsen i AKS : Rektor gikk gjennom brukerundersøkelsen.  
▪ Fjorårets teaterforestilling ble kun streamet, den ble ikke laget på DVD . Hvis det skal 

lages DVD av årets teaterforestilling, må det først undersøkes om noen har lyst å kjøpe 

forestillingen på DVD.  
Sak 4. Driftsstyret v /rektor 



Det er vedtatt nytt ordensreglement. Ordensreglementet sier blant annet at det fremdeles ikke 

er lov å bruke mobil eller smartklokke, ikke forlate skolens område, og skolen følger regler 

for spill, film og sosiale medier.  

Referat fra driftsstyret legges ut på skolens hjemmeside.  

Sak 5. SMU- Skolemiljøutvalg. 

SMU har møter 4 ganger i året. Består av to elever fra elevrådet, en politiker fra Driftsstyret, 

en forelder og to lærere. Rektor er referent.  

FAU ønsker et godt samarbeid med SMU. 

Kontoret kommer til å legge til info om SMU på hjemmesiden under Råd og utvalg, inkl. 

referater.  

Sak 6. Teaterkvelden 

Teaterkveld er onsdag 7. november 2018 kl. 18:00. Foreldre/foresatte er publikum, elevene 

ser det i sine respektive klasserom- hvor det streames. Elevene har generalprøve på dagtid.  

Det kan selges maks to billetter til hver elev, utsalg ved inngangen til skolen de 2 dagene før.  

Mandag 5. november 2018 :  

kl.16-17: Selge billetter Sven Erik og Trond 

Tirsdag 6. november 2018 :  

kl.16-17.30: Selge billetter Marylynn og Levent. 

fra kl.17.30: Sette ut stoler alle i FAU 

Onsdag 7. november 2018:  

kl.17 Alle i FAU møter opp. FAU er vakt for kvelden.  

kl.18 Forestillingen starter  

Sak 7. Karneval 

Torsdag 14. februar 2019.  

(FAU- møte 14.feb.2019 flyttes til 7.feb.2019. ) 

Ansvar: Anita, Sissel, Anette, Yngve, Elisabeth, Jan, Marylynn.  

Sak 8. FAU årshjul  

-Neste gang presenteres det en ramme for FAU sitt arbeid gjennom året.  

Sak 9. Eventuelt 

-Økonomi 

37.773 kr på konto. 

5.535 kr i kontanter. 



-FAU spanderer kino på elevene før jul.  

-Noen foreldre har gitt tilbakemelding om krøll ved skolemelkordningen. 

Neste fau møtet: torsdag 29.11.2018 

Referent Anita Harila, 25.10.2018.  


