
 

Referat 
Tveita skole Foreldrerådets arbeidsutvalg 09.05.2019. 

Tilstede: 

Ingunn M. Eriksen (Einar 1A), Anita Harila (Karoline 2A), Jan A. Sandven (Alfred 3A, Sara 

5B),  Elisabete F.C. Pires ( Izabella 4A), Anette Skaga (Edwin 1B og Kaja 4B), Sven-Erik 

Johansen (Hedda 6), Bjarte Hågensen (Vanessa 6), Levent Guclu ( Ronya Helin 7) , rektor 

Cathrine Mortensen. 

 

 

Fraværende: 

2B,3B (forhåndsmeldt frafall). 

1B, 5A, 5B, 7.  

 

Saksliste 

1. Godkjenning av innkalling 

2. Godkjenning av referat 

3. Info fra skolen v/ Rektor  

a. Dato for samarbeidsmøte i august?  

Tirsdag 27.08.2019 kl. 17.00-18.30.  

b. Vårfesten 25.04.19 – erfaringer 

Stort oppmøte. Elevene hadde det hyggelig.  

c. Informasjon fra skoleledelsen om mobbing på skolen og rutiner og prosedyrer 

rundt dette.  

Handlingsplan for psykososialt miljø ved Tveita skole. Planen inneholder fem 

hovedpunkt:  

1. Følge med, fange opp. 

2. Gripe direkte inn. 

3. Varsle  

4. Undersøke og avdekke  

5. Sette inn tiltak og evaluere. Eventuelt aktivitetsplan legges.  

Denne handlingsplanen revideres i august hvert år. Kom gjerne med tilbakemeldinger om 

endringer. 

d. Eventuelt fra rektor  

- Skolebygget: En ekstern gruppe har konsekvensutredning nå i april-mai 2019. Skolen 

trenger stor oppgradering av hovedbygget.  

- Teisen Idrettsforening har fotballag for alle trinn. Fotballbanen ligger ved Bryn skole.  

Denne idrettsforeningen har ikke høy kontingent for å være med. 

- 13. og 14. august stenger AKS, da ansatte ved AKS har planleggingsdag sammen med 

resten av staben ved Tveita skole.  

- Svarprosent foreldreundersøkelsen: 52 %. 



3. trinn hadde høyeste svarprosent, og elevene får en oppmerksomhet fra FAU. 

- Skolen har kjøpt inn bestikk til 90 personer til skolekjøkkenet. 

- Info om 17. mai Morgenarrangement starter presis kl.8. Kom gjerne ti minutter før! Se eget 

program som blir sendt ut fra skolen. 

Tveita går som nr. 39 i toget.  

- Info om klasse-endringer 

 

4. AKS  

5. 17. mai planlegging  

Se eget ark. Alle i FAU møter opp 16. mai kl.17.30 og 17. mai kl.13.  

6. Foredragskveld – status- utsettes til neste møte.  

7. Første FAU møte i høst, dato? Utsettes til neste møte. 

8. FAU avslutningen . Kos dere , hilsen Anita , som er i nord da dere har avslutning.  

9. Eventuelt 

 

Anita Harila, referent.  

 

Andre datoer:  

06.06 FAU møtet - avslutningen 

12.06 kl. 18-20 Internasjonal kveld - hele skole 

 

24.09 Skolegruppemøte, Tveita skole!  

 


