
Protokoll / Referat Tveita skole FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) 

FAU-møte torsdag 06.06.19, kl 18.00-19.30 

Møtested: Personalrommet, inngang A 

Tilstede: Ingunn M. Eriksen (Einar 1A), Yngve Kjeldsen (Sigrid 1B), Marylynn M. Grabo (Emily 2B), 

Jan A. Sandven (Alfred 3A, Sara 5B), Sven-Erik Johansen (Hedda 6), Bjarte Hågensen (Vanessa 6), 

Trond Markus Jonassen (Fredrik 7) 

Varslet fravær: 2A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 7 

Saksliste 

1. Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt. OK 

2. Godkjenning av referat. OK 

3. Stiftelse av Tveita FAU som forening. Stiftelsesdokument skrevet og signert og FAU ble enig om 

vedtektene.  

Styret ble enstemmig vedtatt: 

Leder: Jan Alfred Sandven 

Nestleder: Sven-Erik Johansen 

Sekretær: Anita Harila 

4. 17. mai oppgjør 

11 490 kr i loddinntekter til 6. trinns leirskoleopphold.  

Dårlig oppmøte av foreldrene på 6. trinn. Flere var tilstede under arrangementet, men hjalp ikke til. 

På foreldremøte for 6. trinn neste skoleår bør FAU møte opp for å snakke om 17. mai. Fordeling av 

arbeidsoppgaver, ansvarliggjøring og oppføling.  Bruke brevet 6. klasse brukte i år som mal. 

FAU har nå et mal til organisering/planlegging av arbeidet rundt 17. mai arrangement, inkludert 

innkjøpslister og alt annet man må huske. Tilgjengelig på Google Docs kontoen til 

Tveita.fau@gmail.com 

Etter 17. mai har FAU 35 178 kr på konto og ca 8 000 kr i kontakter (vekslepenger). Vi har igjen å 

overføre ca 9500 kr til skolen for kinoturen FAU spanderte.  

Etter det vil vi ha 25643,43 på konto, pluss kontantbeholdningen.  

5. Sanitærforhold på AKS – Strakstiltak 

Problemet har blitt tatt opp i 12 år. 

Det stinker på toalettene på AKS.  

Skolen setter i gang hyppigere vask, etter samtaler med rektor av flere i FAU.  
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Spørsmål: Kan AKS lage en timebasert sjekkliste der de ansatte påtar seg et ansvar for oppfølging 

av doene mellom vaskerundene?  

6. Foredragskveld – status 

Elisabete skal snakke med politiet neste uke, vi venter på to datoforslag fra skolen. 

7. Evaluering av året/ planlegge neste år 

a. Foreldrekontakter bør få en guide / forventninger til hvordan man kan utføre oppgaven. 

Klassekonto, juleavslutning, klassesammenkomster. 

b. Karneval- 4. klasse elevråd bør være mer involvert.  

c. Klassekontakter på 6.trinn bør være invitert til FAU møte om 17.mai? 

8. FAU avslutning 

9. Eventuelt - 

Jan leser hilsninger fra rektor. FAU takker rektor for godt samarbeid og ønsker god sommer til rektor 

og personalet. 

 

Referent: Ingunn Myhrvold Eriksen 

Andre datoer: 

12.06 kl. 18-20 Internasjonal kveld - hele skolen  

27.08 samarbeidsmøte med skolen 

05.09 FAU møte 

19.09 FAU møte med planlegging  av skolegruppemøte. 

24.09 Skolegruppemøte, Tveita skole! (Mulig FAU må bidra litt her, mat og oppsett, liten innlegg,og 

sterk oppmøte)  

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. 

 


