
 

 

Referat fra Tveita skole FAU – møte torsdag 29.11.2018. 

 

Tilstede: Ingunn M. Eriksen 1A, Yngve Kjeldsen 1B, Anita Harila 2A, Marylynn M. Grabo 

2B, Jan A. Sandven 3A, Anette Skaga 4B, Sven-Erik Johansen 6A, Levent Guclu 7A, rektor 

Cathrine Mortensen. 

Fraværende: 3B, 4A, 5A, 5B, 6B og 7A.  

Sak 1. Godkjent innkalling.  

Sak 2. Referat godkjent. 

Sak 3. Info fra skolen v/ rektor. 

a. Det psykososiale miljøet ved skolen. 

- Følge med, gjøre noe hvis det trengs og gripe inn.  

Skolens ansatte har ikke lov til å gripe inn fysisk dersom det ikke er for å avverge skade på 

eleven selv eller andre. Det betyr at kun når elever oppfører seg truende eller voldelig mot 

andre, kan vi bruke fysisk makt. Det er ikke riktig at vi må ta ut hele klassen, i stedet for 

enkeltelev. Vi kan ta ut elever av situasjoner for å beskytte andre. Det blir gjort. 

 

- 5., 6. og 7. kl skal ha den nasjonale anonyme elevundersøkelsen, men denne er ikke ferdig 

gjennomført. Denne kommer til å si mye om det psykososiale miljøet ved skolen.  

- Skolen har en handlingsplan for det psykosiale miljøet.  

- Skolen registrerer alle hendelser. Miljøet i klassene registreres hver måned, som vi gikk 

nøye gjennom forrige gang.  

- Ordensreglementet ved Tveita skole er i tråd med Oslo-skolen. 

- Tveita skole følger aldersgrenser ved spill, film og sosiale medier. Det oppfordres til at man 

følger aldersgrensene hjemme nå.  

- SMU (Skolemiljøutvalget) Elevene skal velge sin representant i disse dager.  

 

b. Info fra Marylynn: Fått avtale med Solåsen . Pris 2500 per elev for full uke.  

Fast avtale fra 2023-2028 for uke 38.  

Det er ønskelig å få tidligere uke, så Marylynn undersøker om dette er mulig.  

c. Fra januar 2019 blir 6 A og 6 B slått sammen. Grunnen til dette er at de kun er 27 elever.  

d. Tveita skole, 5. trinn,  har gjort det svært bra på nasjonal prøve innenfor lesing. De har 

jobbet systematisk med lesestrategier i høst.  



e. Elever ved Tveita skole kan delta ved skolegudstjeneste 13. desember 2018 i Haugerud 

kirke. Deltakelse i gudstjenesten er valgfri. De elever som ikke ønsker å være med i kirka får 

undervisning om jula på skolen. Det blir delt ut infoskriv med svarslipp fortløpende.  

 

Sak 4. Driftsstyret v /rektor 

Referat er gitt ut . 

FAU spanderer kinotur. Det er mye som skjer i desember, så det er ønskelig med kino i januar 

2019. 

 

Sak 5. AKS komiteen, oppdatering.  

Gruppen hadde sitt første møte rett før fau møtet. Møter igjen i januar før neste fau møte 

Sak 6. Teaterkvelden. 

Vel gjennomført. Ca 27 000 kr i billettinntekter til skolen.  

 

Sak 7. Karneval, planlegging. 

Komitè er satt: 

Anita, Sissel, Anette, Yngve, Elisabeth, Jan , Marylynn. Ingunn ønsker også å være med i 

komitèen.  

Karnevalsdato er 14. februar 2019, og første planleggingsmøte blir torsdag 17. januar 2019 

kl.17. Mobilfri sone er viktig å informere om i forkant! 

Sak 8. FAU- årshjul 

Ukast til FAU møte til FAU-ble presentert.  

Sak 9. Eventuelt 

-Gløggservering ved juletregang siste skoledag før jul 20. desember 2018. Jan, Marylynn, 

Anette og Anita.  

Det er behov for å kjøpe en beholder eller to til drikke ved for eksempel gløggservering. 

Denne koster ca 3000 eks mva kr for 20 l.  

-6. trinn har ansvar for loddsalg og premier når det gjelder 17. mai.  

-Foredragskveld for foreldre om et viktig tema. Servering før eller etter. Ordne kafèbord og 

sitte i grupper – diskutere.  

Tenk til neste gang hvilke temaer man ønsker, slik at vi kan bestille i god tid. Det er fint å ha 

foredragskvelden i september- oktober 2019 .  

 

Neste FAU møte er 10.01.2019 kl. 18                                Referent Anita Harila, 29.11.2018.  


