
Tveita skole FAU  
 

Referat fra FAU- møte torsdag 07. 02 2019 kl.18, 

personalrommet 

 

Tilstede: 

Ingunn M. Eriksen 1 A, Yngve Kjeldsen 1 B,  Anita Harila 2 A, Marylynn M. Grabo 2 B,  Jan Sandven 3 

A, Sissel H. A. Kuluman 3B, Elisabete F.C.Pires  4A, Anette Skaga 4 B, Nasir A. Kahin 5 B,  Sven-Erik 

Johansen 6 A, Bjarte Hågensen 6B. Rektor Cathrine Mortensen. 

 

Frafall: 

5A, 7A 

 

Saksliste 

 

1. Godkjenning av innkallling. Godkjent. 

 

2. Godkjenning av referat. Godkjent.  

 

3. Info fra skolen v / Rektor 

- Tveita skole har fokus på å ha trygge klassemiljø. Dette jobbes det med hver dag i ulike former.  

-Rektor informerte om SALTO. Forkortelse for : Sammen lager vi  et trygt Oslo . Skoler, fritidsklubber 

og Politi i bydel Alna har et tverrfaglig samarbeid. Fokus på å ha synlige voksne både i det virkelige og 

det virtuelle liv.  

-På Haugerud ved klubbhuset går det natteravn hver lørdag kl.21-23.00. Ta kontakt med Sven-Erik 

Johansen om man ønsker å være med.  

-Sagene Data og Oslo kommunes avtale er nå gått ut. Skolen har ansatt Petter, som jobbet tidligere 

på skolen for Sagene Data. Dette er en midlertidig stilling.  

-Det er ønskelig at FAU gir tilbakemeldinger om halvtårsvurderingen som blir foretatt ved Tveita 

skole. Dette blir etterspurt til våren av rektor.   

-Det blir etter hvert oppussing/ombygging av skolen. Det har vært møter med arkitekt og utbygger.  

 



4. Driftsstyret v/ Rektor 

-Strategisk plan, oppdatering. Rektor informerte om at de fortsetter arbeidet med strategisk plan.   

-FAU-representanter til Driftsstyret sitter i 2 år av gangen. Disse valgte å stille fra nå:  

Anita Harila som representant, vara 1 Anette Skaga og vara 2 Marylynn M. Grabo. Jan Sandven 

fortsetter som driftsstyreleder og foreldrerepresentant.  

  

Elevrådet og SMU 

-Status for elevrådet: de kom i gang i høst og har mange ulike forslag på hva de ønsker med Tveita 

skole.  

Det er ønskelig at elevrådet blir med på planlegging av for eksempel karneval neste år. Kan være med 

å forberede/planlegge/lage pynt. 

 

- SMU (Skolemiljøutvalg): Har møter fire ganger i løpet av året kl.17-18. 

SMU består av elevrådsleder og nestleder, en lærerrepresentant, en politisk representant fra 

Driftsstyret , rektor og foreldrerepresentanter. SMU har plass til èn til to nye foreldrerepresentanter. 

Disse personene må ikke sitte i FAU. Ta kontakt med rektor for mer informasjon.  

 

5. AKS samarbeidsforum , oppdatering. 

- påmelding til våraktiviteter ved AKS. Det er svært uheldig at samme manglende info rundt 

påmelding skjer igjen . FAU ga en tydelig tilbakemelding om at dette må ordnes opp i. 

- tilbakemelding til AKS-ansatte om mobilbruk og hilsing ved bringing og henting.  De ansatte må 

påminnes om å hilse på foresatte/foreldre, og ikke benytte privat mobil på jobb.  

 

6. Karneval, oppdatering. 

Karneval 1.-4. klasse 14.02.2019 kl. 17. 30 – 19.00. 

Oppmøte FAU 1.-4. trinn kl.16.00. 

Oppmøte foreldrekontaktene 1.-4. klasse kl. 17. 

 

7. Vårfest 5.- 7. klasse 

Elevrådet tar initiativ til festen og planleggingen, bestemmer innhold og form. FAU hjelper til. 

 

8. Temaer til foredragskveld høst 2019 

- gruppepress 

- nettvett 



- mobbeombud 

- Politi – dele kunnskap og erfaringer 

 

Elisabete F.C. Pires 4A forhører seg om Stovner politistasjon kan komme til høsten. 

 

9. FAU møtedatoer i vår  

Ingen møte 04.04.2019 , som tidligere var foreslått. 

Det blir disse datoene:  

28.03.2019 

25.04.2019 

09.05.2019 

06.06.2019- Siste FAU-møte med hyggelig avslutning 

 

10. Eventuelt 

-Ved foreldreundersøkelsen ønsker FAU å oppfordre flest mulig foreldre til å delta.  

-FAU etterspør skolen om når FAU-sponset kinobesøk skal gjennomføres? 

-Årets Foreldrekonferanse arrangeres onsdag 20.mars kl.17.30 – 20. 30. Sted: Helsfyr (rett ved t-

banen).  

Foreldrekonferansen arrangeres av Oslo KFU, Oslo Kommunalt Foreldreutvalg. Bli med! 

Påmelding til Foreldrekonferansen : http://oslokfu.no/stormote/ . Frist 11.03.2019. 

Les mer her: https://oslokfu.no/event/foreldrekonferansen-2019/  

 

 

Referent Anita Harila, 7. febr 2019. 

 

 

http://oslokfu.no/stormote/
https://oslokfu.no/event/foreldrekonferansen-2019/

