
Tveita skole FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg  
 

Innkalling til Årsmøte og FAU-møte 
torsdag 17.10.19, kl 18.00-20:00 (Obs! utvidet møtetid) 

Møtested: Personalrommet, inngang A 

Rutine ved forfall: Hvis du er FAU medlem og ikke kan møte opp, ta kontakt med din vara 
hvis du har det. Og send epost til tveita.fau@gmail.com  

Saksliste 
1. Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt  
2. Godkjenning av referat 
3. Velkommen til nye Fau medlemmer  
4. Info fra skolen 
5. Ansettelsen av ny rektor - oppdatering 
6. Oslo KFU møte Skolegruppe C på Tveita tir. 24.09 oppsummering, referat  
7. Nettvett kveld - status 
8. Innskrivningsdag, FAU deltar i desember. Dato? Hva er rollen?  

---(resten av møte uten rektor) - - -  
9. FAU prisen - søknadsfrist 20.feb.2020  
10. AKS gruppe - oppdatering  
11. Saker til Driftsstyret?  
12. Stiftelse av Tveita FAU som forening - status etter sommeren, muligheter, krav til 

årsmøte, Grasrotandel 
13. Eventuelt 
14. Årsmøtet (innkalling)  

(det blir egen protokol for Årsmøte, som leveres til Brønnøysundregisteret)  
 
Saksliste til årsmøtet: 

- Godkjenning av innkallingen 
- Økonomi - status. Oversikt over årets prosjekter siden forrige 

årsmøte/stiftelsen. 
- Valg av 

- leder 
- nestleder 
- sekretær 
- to driftsstyrerepresentanter 
- foreldrerepresentant(er) til Samarbeidsutvalget (SMU)  

 
Mvh  
FAU Leder  
Jan Sandven                                     (fortsetter neste side) 

http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-c/
http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2019/10/Referat-skolegruppem%C3%B8te-CD-september-2019.pdf
http://oslokfu.no/fau-prisen/
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/for-lag-og-foreninger
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/arsmoteprotokoll-lag-foreninger/


 
Andre datoer:  

● Tirsdag 15.10 Bjøråsen skole - Årets vinner av FAU-prisen inviterer andre FAUer til 
sin foreldrecafé. Har du eller flere fra din skole lyst til å se hvordan dette foregår? 
Meld deg på hos FAU-leder Camilla Kampevold, camilla.kampevold@nrk.no. 

● Mandag 28.10 Påmeldingsfrist FAU kurs den 05.11 
● Tirsdag 05.11 kl 18:30 – 21:00 Kurs om FAU-arbeid, Et kurs for alle nye (og gamle) 

FAU-medlemmer som gir innføring i hva FAU-arbeid kan være. Det settes også av tid 
til spørsmål og refleksjoner rundt FAU-arbeid. Påmelding til postmottak@oslokfu.no 
innen 28.10.19. 

● Torsdag 14.11 FAU møte 
● Torsdag 28.11 kl.18-2030 Skolegruppemøte Rødtvet skole  

 


