
Referat 

Tveita skole FAU — Foreldrerådets arbeidsutvalg 

torsdag 12.12.19, kl. 18.00-19.30 

Til stede: Ingunn M.E (Einar 2A), Jan A.S (Alfred 4 A, Sara 6 B), Sissel K (Solveig 

4B) Siril-Merete B (Erik 6B), Sven-Erik J (Hedda 7) og fungerende rektor Maria 

Lihaug (representant fra skoleledelsen). Mange var ikke tilstede i dag grunnet 

juleavslutninger og div. 

 Saksliste 

1. Innkallingen ble godkjent. Saker til eventuelt ble lagt til. 

2. Referat ble godkjent. 

3. Info fra skolen 

a. Strategisk plan er blitt gjennomgått i samarbeid med skolens personale 

og den nye rektoren, og skal ferdigstilles innen kort tid. Fokuset er 

lærerplan og fagfornyelse. Det ønskes ingen store endringer, men at 

dagens praksis videreføres. Dette gjelder også Link til livet (LINK - 

Livsmestring i Norske klasserom), som er/skal være ukentlig på 

timeplanen (starten av dagen på mandag.) 

b. Skjermtid - tidligere tatt opp. Fortsatt mye bruk av skjerm under måltider 

i AKS og skolen. Maria informerer at dette er blitt tatt opp og diskutert 

med lærere og ansatte i AKS. Konklusjonen er at det i noen tilfeller er et 

hjelpemiddel for å få gjennomført matpausen på en tilfredsstillende 

måte. Personalet er blitt enige om å ha et mer reflektert forhold til dette 

og at det skal også være rom for samtale. Det finnes en liste/plan over 

hvilke filmer, bøker, eventyr o.l. som skal brukes i matpauser og i 

undervisningen på Tveita skole («Kulturell kanonisering til bruk i 

matpauser og i undervisningen») som ble laget i 2017. Denne vil bli tatt 

i bruk igjen. 

c. FAU- og foreldrekontakt listene: Liste over kontaktinformasjon til FAU-

medlemene er utdelt, Listene til foreldrekontakter vil bli delt ut når 

opplysningene er kontrollert. 

d. SMS som minner oss om FAU-møte vil bli sendt ut samme formiddag 

ca. kl. 11. 

e. Nettvett kveld: Dette kommer vi tilbake til i januar. 

f. Annet: Juletreet til Tveita skole er litt lite og stusselig. Forsøke å få tak i 

et større? Kanskje brukt i januar? Skolen følger opp.  

g. Skolekjøkkenet - hygiene og rutiner: Alle skolens kjøkken; AKS, 

skolekjøkken og kjøkkenet i matsalen er i dårlig hygienisk forfatning. 

Dette er tatt tak i og vil rettes på snarlig.  



 

4. Karneval 2020 

a. Tilbakemelding fra elevråd om pynt-tema. Vi har fått et forslag til pynt 

tema fra 4.trinn. Vi er litt usikre om elevene har fått med seg at dette 

gjelder kun tema for pynt og ikke er tema for hvilke kostymer barna skal 

ha. Vi kommer tilbake til dette etter nyttår. 

b. Piñatas skal lages av AKS og en er allerede laget. 

c. Planleggingsmøte er Torsdag 16.01.20 (kun 1.-4.trinn) kl.17. 

 

5. FAU prisen - søknadsfrist 20.feb.2020 

a. Status: Vi gjennomgikk et ideutkast til søknaden. Det ble en ide-

myldring om hvordan FAU kan bli en bidragsyter til et bedre 

oppvekstmiljø for våre barn. Eksempelvis er ønske om å få bygget en 

idrettshall eller lignende der grusbanen er nå. Det ble også foreslått å få 

startet opp et samarbeidsutvalg; «Tveita Vel», bestående av 

representanter fra eksempelvis borettslagene, skolen, Tveita IL, Tveten 

Gård for å få i gang mer aktivitet i nærmiljøet. FAU-leder ønsker å ta 

ansvar for å gå videre med denne ideen. En facebook-side vil bli laget. 

6. Sparebank 1  

a. Bedriftskontoen er i bruk nå. Banken oppfordrer oss til å opprette 

klassekontoer da det er uheldig at enkelte foreldre bruker sine private 

kontoer til dette. De blir bl.a skattet for dette. Det er litt uklart hvordan 

en klassekonto skal forvaltes, om vi kan bruke VIPS, så dette må vi 

finne ut av.  

b. Nå som vi er bedriftskunde kan vi søke om kort til Storcash! 

7. AKS: Det er ønske fra FAU at vi har to møter med AKS pr. semester. Dette for å 

sikre et godt samarbeid. 

8. Driftsstyret 

a. Oppdatering fra siste møte: Ingen ting å melde. 

b. Saker til Driftsstyret: Ingen saker. 

9. Ny rektor kommer til neste FAU-møte. Vi ser fram til samarbeidet. 

10. Eventuelt:  

a. FAU sin bod trenges å ryddes. Vi tar en liten dugnad de 9 januar kl 18. 

Boden skal tømmes og nye hyller skal settes inn. Invitasjon kommer på 

facebook-siden vår.  

b. Sven-Erik informerer at hans borettslag (Smalvollskogen) vil låne oss 

deres 3 x 6 m O.B.Wiik telt til 17- mai. Det setter vi stor pris på. Kanskje 

vi kan kjøpe et liknende brukt telt senere? 

 

Ref: 

Sissel Kuluman               

 

(fortsetter neste side) 

http://oslokfu.no/fau-prisen/
http://oslokfu.no/fau-prisen/


 

Datoer framover:  

● Fredag 20.12 gløgg-servering kl.08-08.30 med juletresang (siste skoledag før 

juleferie) 

● Torsdag 16.01.20 FAU karneval planleggingsmøte (kun 1.-4.trinn) kl.17 

● Torsdag 23.01.20 FAU møte kl.18-19.30 

● Torsdag 13.02.20 Karneval 

● Torsdag 13.02.20 skolegruppemøte.kl.18. Vertsskole kommer  

● Torsdag 12.03.20 FAU møte kl.18-19.30 

● Onsdag 18.03.20 Oslo KFU Foreldrekonferanse 2020 kl.17.30 

● Torsdag 23.04.20 FAU møte kl.18-19.30 

● Torsdag 07.05.20 FAU planleggingsmøte til 17.mai 

● Torsdag 04.06.20 FAU møte kl.18-19.30 

 

 

 


