
Tveita skole FAU  

Referat fra FAU-møte torsdag 10.01.2019 kl. 18, 

personalrommet  
Tilstede : 

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

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

Kahin 5B, Sven Erik Johansen 6 A, Bjarte Hågensen 6B, Levent Guclu 7 A, rektor Cathrine Mortensen.  

Frafall:  

7A 

Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling - Godkjent . 

2. Godkjenning av Referat -  

3. Info fra skolen v/ rektor 

Tidspunkt for julegudstjeneste i desember ble endret. Skolen beklager at beskjed ikke ble gitt til 

foreldre, og at de muligens gikk glipp av gudstjenesten.  

Skolens budsjett settes opp denne uka, og strategisk plan skal legges (se punkt 7). 

Neste uke skal strategisk plan vedtas i driftsstyret.   

Skolen er godt i gang med kalenderåret 2019.  

4. Driftsstyret v/ rektor  

Alle skoler skal miljøsertifiseres, dette gjelder også Tveita skole. 

Oppgradering av Tveita skole er utsatt til sommeren fordi der er behov for total oppgradering – ikke 

bare oppussing/utvidelse av en del av skolen. Total kostnadsrammen er tredoblet.  

5. Voksentetthet ved Tveita skole. Foresatte stiller spørsmål om det er nok voksne til stede i 

undervisning , friminutt og AKS.  

FAU er blitt varslet om ulike negative episoder knyttet til voksentetthet ved Tveita skole. Flere 

foresatte fra 1.-7.klasse er bekymret over at det er så få voksne til stede.  

Rektor forteller at totalrammen på ansatte er god, og at Tveita skole har 3 årsverk mer enn det 

normalen for voksentetthet krever. Hver dag tenkes det gjennom hvordan skolen bemanner og 

dekker de ulike behov. Styrking settes inn på de ulike trinnene der det er behov. Når det gjelder 

storefri er halvparten av assistenter/lærere ute og har vakt, mens resten har matpause. Da dette ble 

satt i gang, så ble inspeksjonen tredoblet.  

Det oppfordres til at foreldre sier fra hvor det oppleves at voksentettheten er lav.  



Det er bemanning i skolegården på morgenen før det ringer inn, fra kl.08.15. Mandag- torsdag er det 

to ansatte i lille-skolegård, og to ansatte i store-skolegård, 

124 barn på AKS, og 10-12 ansatte.  Grunnbemanning på AKS er stabil.  

6. Mobbing 

Foresatte har varslet FAU om mobbing ved Tveita skole, da de føler at det ikke blir gjort nok ved 

skolen til å løse dette.  

Foresatte har varslet FAU om ulike episoder ved Tveita skole, og ønsker også å få vite hvor mange 

som er sluttet på grunn av mistrivsel.  

Rektor oppfordrer foreldre til å si fra. Foresatte må ikke gå rundt og være bekymret. Si fra hvis det er 

noe. Skriv til eller ring skolen for å snakke med rektor. Det er viktig å varsle, hvis det er noe. 

Inkludering er viktig; både på skolen, i fritida og i hjemmet. Husk å snakke godt om hverandre, selv 

om det kan være utfordrende.  

Rektor informerte om flyttestatistikk siden august 2018. 14 elever er registrert ut av skolen siden 

oppstart i august 2018. Ut fra tallene kan man lese de slik: Maks 6 elever er flyttet pga muligens 

mistrivsel. I 8 av tilfellene i flyttestatistikken er det andre, kjente grunner til utregistreringen.  

FAU ønsker å sette i gang tiltak. FAU ønsker å ta de foresatte på alvor. Rektor foreslår at vi i FAU kan 

være de/den som tar den ekstra samtalen på juleavslutninga, eller foreldremøtet. FAU kan være med 

på å få flere foresatte med inn i samarbeidet. Et tips er følgende: Når det er foreldremøte- ta opp 

«elefanten i rommet» , og del opp i grupper og snakk om dette, og deretter ha en felles prat rundt 

det som er vanskelig.  

Alle foresatte kan være med å bidra til at barna ved Tveita skole får det enda bedre. Hvis foresatte 

ser at andre barn ikke har det bra, er det mulig å melde fra til skolen om dette anonymt. Det er viktig 

å komme med tilbakemeldinger om hva som skjer, om det gjelder ditt eget barn eller ikke. Skolen 

undersøker det som det varsles om. Hvis det er akutt, så settes det inn straks-tiltak.  

Rektor henviste til Elevundersøkelsen som viser bedre tall enn i fjor. Det er mindre mobbing i år ved 

Tveita skole.  

7. Strategisk plan for Tveita skole  

Tveita skole har valgt «Livsmestring og folkehelse» som det første tverrfaglige emnet fra generell del 

i Fagfornyelsen (ny læreplan). «Demokrati og medborgerskap» og «bærekraftig miljø» er de andre 

tverrfaglige emnene  i overordnet del.   

FAU foreslår å få koding inn i skolehverdagen.  

8. AKS komiteen, oppdatering 

Anette, Anita og Sissel har hatt møte med Kari fra AKS i dag.  

Det er nyttig å ha disse møtene. Det er tatt opp ulike emner, som for eksempel månedsplan, mat, 

skiskole, holdninger hos de ansatte, løst og fast.  

Til neste gang ønsker FAU å vite mer om : 

-AKS sine rutiner, skriftlig.  

-struktur 



-kompetanse hos AKS-ansatte 

-mobilbruk 

-hvordan bli møtt ved levering og henting 

-Info om navn på AKS-ansatte, da det er mange vikarer. Fint med ukentlig info om hvem som jobber 

når 

9. Gløgg og pepperkaker, oppsummering 

Superbra! Mange glade barn og voksne som koste seg denne morgenen med gløgg, pepperkaker og 

gang rundt juletreet. En flott tradisjon. Vi lagde for mye gløgg og kjøpte for mange pepperkaker, og 

de ansatte fikk gløgg til julelunsjen sin😊. 

De isolerte beholderne med tappekran kan brukes når det er skoleavslutninger også videre, de er til 

låns! 

10. Temaer til foredragskveld høst 2019 

Saken utsettes til neste gang.  

11. Eventuelt 

Karneval – 1. planleggingsmøte er 17.01.2019 

Skolemeldings-Appen fungerer, og det oppfordres til å bruke denne. Den er trygg å bruke.  

 

Anita Harila, referent , 11.01.2019. 


