
 

Referat 
Tveita skole FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg 05.09.2019. 

Tilstede: 

Ingunn M. Eriksen (Einar 2A), Anita Harila (Karoline 3A), Marylynn M. Grabo 

(Emmeli 3B), Jan A. Sandven (Alfred 4A, Sara 6B) Sissel H. A. Kuluman (Solveig 

4B), ), Anette Skaga (Edwin 2B og Kaja 5), Lars Haugom (Lise 6A), Siril-Merethe 

Bjerkeskaug (Erik 6B), Sven-Erik Johansen (Hedda 7). 
 
1. klasse har ikke hatt foreldremøte ennå, og har derfor ikke valgt inn representanter.   
 

Fraværende: 

Bjarte 7 

Elisabete 5A 

Yngve 2B 

Rektor Cathrine Mortensen 
 

Saksliste 

1. Innkalling godkjent og saker til eventuelt lagt til.  

2. Godkjenning av referat, godkjent. 

3. Velkommen til nye Fau medlemmer 

FAU- representanter og klassekontakter ved Tveita skole har en egen 

facebook-gruppe, og det oppfordres til å legge seg til her. Søk etter «Tveita 

FAU og klassekontakter». 

4. Info fra skolen, inkl. siste info om navneliste rutiner 

Rektor er ikke tilstede, men sender mail med disse tre punkt, som hun ønsker 

det skal informeres om: 

« Klasselister.    Vi må hente inn nye samtykker på utviklingssamtalene fra alle 

foresatte. Der skal alle gjøres kjent med at vi også deler klasselister med 

klassekontakter og FAU, til intern bruk. Listene beholder da sin interne status. 

 

Bygging:  
I midten av oktober begynner byggingen av tilbygget på Tveita, i lille skolegård. 
Allerede i september begynner de med inngjerding og klargjøring, det medfører at 
skolegården for de minste blir innskrenket. På skolen jobber vi med rutinene våre. Vi 
kommer til å miste parkeringsplassene våre i en periode, og ber alle besøkende om 
å parkere på parkeringsplassene på Tveita senter.  
  
Kaffeautomat 
Vi ber om at FAU tar stilling til bruk av kaffeautomaten på skolen. 



FAU ønsker å bevilge kr 1000 i året til kaffeautomaten, slik at den kan benyttes fritt 
ved foreldremøter, hvis skolen er enig om denne løsningen.» 
  
Ansettelsen av ny rektor – prosessen 

Prosessen er godt i gang. Søknadsfristen er gått ut, og det er kommet inn flere 

søkere til stillingen. Driftsstyreleder deltar i intervjuene. 

 

5. Møtedatoer i høst med klokkeslett kl.18-19:30 

Torsdag 19. september 2019 – Planlegge skolegruppemøte.  

 

Torsdag 17. oktober 2019  

 

Torsdag 14. november 2019  

 

Torsdag 12. desember 2019 

 

Torsdag 23. januar 2020 

 

Torsdag 12. mars 2020 

 

Torsdag 23. april 2020 

 

Torsdag 7. mai 2020 - Planlegge 17.mai- arrangementet som skal foregå i 

skolegården. 

 

Torsdag 4. juni 2020 - Avslutning, siste møte 

 

6. Karneval dato bestemmes- 13.02.2019, reservere matsalen! Avtale et møte i 

oktober med FAU, elevråd og vara fra 4. trinn og AKS baseleder om hvordan 

de kan involveres i karnevals-forberedelsene. (Elevpåvirkning/pynting..) 

7. Skolegruppemøte- Oslo KFU møte på Tveita er tirsdag 24.09 kl. 18-20.30. 

Husk å gå inn og melde deg på: oslokfu.no 

 

8. Nettvett kveld – status. 

Forebyggende enhet på Stovner politikammer har oppdatert og nyttig kunnskap om 

emnet. Marylynn og Anette tar kontakt.  

 

9. Samarbeidsmøtet 27.08, oppsummering. 

Lærere og foreldrekontakter møttes 27.08.2019 og hadde samarbeidsmøte. 

Det ble lagt datoer for ulike arrangementer i de ulike klasser, og de første 

foreldremøtene ble planlagt. 

Ny ressursside for klassekontakter på Tveita: https://tinyurl.com/yyh22v88  

 

10. AKS gruppe – oppdatering 

https://tinyurl.com/yyh22v88


Når det gjelder påmelding av halvtid og heltid er det samme som før.  

Det er ønskelig å fortsette med disse møtene.  

11. FAU grupper i år:  Karneval, 17.mai, AKS og eventuelt temakveld. 

12. Prosjekter - vil vi gjøre noe annet/nytt? Denne saken utsettes til neste gang.  

13. Saker til Driftsstyret? Ingen saker. 

14. Eventuelt 

- TV-aksjonen 20.10.2019  (Anita legger ut info på FAU sin facebook-side 

om å oppfordre alle til å bli bøssebærere) 

- Mobilfri skole  

FAU stiller seg positiv til at Tveita skole kan bli en mobilfri skole. Denne saken 

tas opp senere.  

- Julebord (utsettes til neste gang) 

- Leirskole . Klassekontaktene har ansvar for alt rundt leirskole (booking, 

betaling, buss etc.) Lions kan kontaktes for leie av buss.  

 

Referent, Anita Harila, 05.09.2019. 

 

Andre datoer:  

Torsdag 19.09 FAU møte – forberede Skolegruppemøte 

Tirsdag 24.09 kl. 18-20.30 Skolegruppemøte, Tveita skole!  

Mandag 28.10 Rigge til teaterkveld 

Tirsdag 29.10 Teaterkveld -FAU er vakt og rydder etterpå.  

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. 

 


