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Referat fra Tveita skole FAU torsdag 28.03.2019 

kl.18-19.30 
 

Tilstede: 

Ingunn M. Eriksen (Einar 1A), Anita Harila (Karoline 2A), Marylynn M.Grabo (Emily 2B), Jan 

A. Sandven (Alfred 3A, Sara 5B), Sissel H.A. Kuluman (Solveig 3B), Elisabete F.C. Pires 

(Izabella 4A), Anette Skaga (Edwin 1B og Kaja 4B), Linny Kikut (Benyamin 5B), Sven-Erik 

Johansen (Hedda 6A), Bjarte Hågensen (Vanessa 6B). 

 

Frafall:  

1B og 7A (forhåndsmeldt frafall). 

5A, 7A. 

Saksliste 

Referat er godkjent.  

 

1. SMU info på skolens hjemmeside på Råd og utvalg.  

Sven-Erik fortalte kort fra SMU-møte som var 28.februar 2019. Referat fra møtet ligger 

nå ute på skolens hjemmeside: Forsiden / Om skolen / Råd og utvalg / SMU.   

 

2. Klasselister: Veiledning for utdeling av klasselister - (se saksdokument etter 

referatet) 

 

Det er nye retningslinjer for utdeling av klasselister. FAU ønsker klasselister for alle 

klasser.  

 

3. Foreldrekonferansen 2019 - Refleksjoner etter konferansen. 

Tilstede: Jan, Anette, Anita, rektor Cathrine. 

En inspirerende og motiverende konferanse. Mandag etter konferansen hadde Jan, Anette, 

Anita og rektor et lite ettermøte for å oppsummere og dele tanker rundt konferansen: 

 

-på første foreldremøte i skoleåret er det ønskelig å presentere et årshjul for den enkelte 

klasse der ulike oppgaver blir fordelt mellom foreldre. F.eks akedag, juleverksted, 

juleavslutning, bakekveld, karneval, foreldrekafè, teater, sommeravslutning etc. 

-Et tilbud for barn fra 5.-7. klasse kl.14-17– når de ikke har AKS å gå til, og når 

Tveitaklubben er stengt. F.eks. noen mandager der foreldre kan dele sine aktiviteter 

(strikking, sport, spill, tegning, etc.) 

-Hallagerbakken skole vant FAU-prisen i fjor, og var og presenterte sitt arbeid på denne 

konferansen. Henviser til kopi av «Foreldretavla». Denne «Foreldretavla» kan vi bruke som 

inspirasjon til vårt arbeid. Tveita FAU og rektor har ønske om å besøke Hallagerbakken 

skole for å få vite mer om deres arbeid. 

-Klassekontakter og FAU bør ha formøte med kontaktlærene før foreldremøter blir arrangert. 

 

 

 

https://tveita.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/smu/
https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/fritidsklubber/tveitaklubben/
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4. Tveita skole er vertskap for Oslo KFU (Oslo kommunale foreldreutvalg) 

Skolegruppemøte tir. 24. sept. 2019. Hold av datoen. 

KFU sin hjemmeside: www.oslokfu.no 

 

5. Friminutt - nye rutiner for de eldre barn. - (se saksdokument etter referatet) 

Info om de nye rutinene.  

 

6. Lunsjrutiner - Elevene ser på TV mens de spiser. Ønsker vi det? Noen erfaringer 

fra andre skoler og faglige perspektiver: 

Droppet tv-skjermen på skolen – fikk roligere lunsj (NRK) 

-noen klasser har satt på musikk. Bytter på hvilken elev som bestemmer musikken. Forslag 

fra FAU: Noen klasser kan veksle mellom musikk og film.  

-det å se film og spise gjør at det sosiale blir borte 

-noen barn glemmer å spise når skjermen er på 

-det er ønskelig at skolen tar en runde på dette med skjermtid 

-hovedfokus bør være at barna skal spise 

-det bør tydeliggjøres i planer når barna ser på film, og gjerne hva som vises 

-bevisstgjøring rundt hva man velger å vise på skjerm 

 

 

7. Søknad om midler fra den teknologiske skolesekken Vi oppmuntrer skolen til å 

søke midler. Fristen er 15.mai.2019 -  

Ønsker status fra skolen om arbeidet rundt programmering og koding, med 

utgangspunkt i målene i strategisk plan.  

 

8. Foreldreundersøkelsen 

En forelder/ foresatt per barn kan svare på denne undersøkelsen. 

Frist for å svare er 12. april 2019. 

En plan for å øke deltakelsen. Snitt tidligere år har vært at foreldre til 50 % av barna svarer 

fra Tveita. La oss øke det til 60 %. Hvordan? 

 

-Minne foreldrene på hvert trinn om undersøkelsen. På hver klasse-facebookgruppe kan 

man for eksempel skrive: Trykk like her hvis du har svart på foreldreundersøkelsen.   

-sende sms til alle foreldre/foresatte på hvert trinn. (Forslag til innhold: Hei 😊!  Har du svart på 

årets foreldreundersøkelse ? Vi i FAU ønsker å øke deltakelsen på Foreldreundersøkelsen i 

år. Frist for å svare er 12. april. En av foreldrene/foresatte har fått SMS med lenke. Den 

klassen som har høyest svarprosent får en overraskelse. Hilsen Anita, mamma og 

foreldrerepresentant for 2A i FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg).  

 

-FAU kan premiere den klassen med høyeste svarprosent. 

-Stunt: Dele ut karamell og påminnelseslapp til foreldre om å svare på undersøkelsen 

 

 

 

https://www.nrk.no/trondelag/droppet-tv-skjermen-pa-skolen-_-fikk-roligere-lunsj-1.14414818
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/den-teknologiske-skolesekken/
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9. Eventuelt  

 

-Kino  

Vi er glad for at kino er gjennomført, og venter å få en regning på dette fra skolen. 

 

-Fra høsten 2019 kan ikke AKS ha aktiviteter som krever betaling fra foreldre/foresatte. 

(Rammeplan for Aktivitetsskolen i Oslo). AKS har ønske om å sponse noen aktiviteter på 

AKS . 

 

-Evaluering av karneval:  

Bedre organisert enn i fjor. 

God erfaring med å redusere arrangementet med en halvtime. 

Pinata fungerte veldig bra med å trekke tråd istedenfor å slå med pinne. 

 

- neste arrangement er 17. mai 2019  

 

-Det er ønske at Tveita skole melder seg på BlimE – dansen som NRK Super straks setter i 

gang.  

 

-neste FAU-møte er 25. april 2019. 

 

 

Referent, Anita Harila. 

 

 

 

 

Saksdokument 

Fra postmottak@oslokfu.no 

Dato: 14.92 2019 

“Oslo KFU (Oslo kommunale foreldreutvalg) er et fellesorgan for alle foreldre med barn i 

grunnskolen i Oslo kommune.” 

 

Oslo KFU har i lengre tid vært i dialog med Utdanningsetaten (UDE) om deling av 

klasselister ved den enkelte skole, da det har vært svært ulik forståelse av hvordan praksis 

kan være vedrørende deling av slike lister i Osloskolen. Det nye personvernregelverket 

trådde i kraft juli 2018, og via dialogen med UDE har det nå blitt avklart følgende: 

 

Datatilsynet har utarbeidet en veiledning for utlevering av klasselister. Denne gir et tydelig 

signal om at klasselister er offentlige dokumenter og at disse kan deles så lenge de bare 

inneholder navn, adresse og telefonnummer. Skolen må imidlertid vurdere om noen av 

opplysningene er taushetsbelagte, eksempelvis om barn bor på barnevernsinstitusjon eller 

har hemmelig adresse. Slike opplysninger skal ikke deles ut. 

 

Les mer om Datatilsynets retningslinjer på disse to lenkene: 

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13302514/Innhold/Skole%20og%20utdanning/Aktivitetsskolen/2018%20Rammeplan%20for%20Aktivtetsskolen%20i%20Oslo.pdf
mailto:postmottak@oslokfu.no
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https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/verktoy/sporsmal-svar/Skole-og-

barnehage/kan-klasselister-eller-lignende-leveres-ut/ 

 

https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/skole-barn-unge/elevlister/ 

 

Vi i Oslo KFU håper at avklaringen kan være til hjelp for ditt FAU i arbeidet med å finne gode 

løsninger for deling av elevinformasjon - i den enkelte klasse, på alle trinn. 

 

På vegne av styret og utvalget, 

vennlig hilsen Marianne Trettenes 

---- 

 

Saksdokument 

Friminutt etter lunsjen. Nye rutiner: 

 

Fra rektor: 

Mandag-fredag biblioteket:  

5. - 7. Trinn: mulighet til leksehjelp, spill, tegning. Rolige aktiviteter. Frivillig. 

 

Matsalen: 

Mandag: 7. Trinn 

Tirsdag: 5. Trinn 

Onsdag: 6. Trinn 

Bordtennis, spill, dans. Frivillig 

 

Fredag: disco for alle i store skolegård. 

Mindre konflikter ute etter at ordning startet. 

 

https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/verktoy/sporsmal-svar/Skole-og-barnehage/kan-klasselister-eller-lignende-leveres-ut/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/verktoy/sporsmal-svar/Skole-og-barnehage/kan-klasselister-eller-lignende-leveres-ut/
https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/skole-barn-unge/elevlister/

