
Referat 
 

Tveita skole FAU — Foreldrerådets arbeidsutvalg 

14.11.2019 
 

Tilstede:  

Meriem (1B), Ingunn (2A), Marylynn (3B), Jan (4A og 6B), Sissel (4B), Siril-Merethe (6B), 

Bjarte (7), Maria Lihaug fungerende rektor.  

 

Fraværende: 

1A, 2B, 3A, og 5. klasse 

 

Saksliste 

1. Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt 

2. Godkjenning av referat/protokoll 

3. Info fra skolen ved fungerende rektor, Maria Lihaug.  

a) Ny rektor fra 1.januar 2020, Siw Anita Johnsen. Lang erfaring som 

assisterende rektor. Inviteres til FAU møte 12.12.19. Maria Lihaug er nå 

fungerende rektor, og det er ansatt en miljøarbeider enn så lenge, Christian 

fra AKS.  

b) Positiv til at FAU referatene linkes med når ukeplan sendes ut. 

Kontaktlærerne blir informert.  

c) Koding: det er laget et utkast til kodeplan Tveita skole 2019-2020, som ble 

delt på møtet. Kontaktlærerne sendes på kurs.  

d) I forbindelse med prosjekt lesing og regning ønsker Undervisningsbygg og 

Utdanningsetaten  å se på muligheter og ønsker for oppgraderinger av 

skolegården på Tveita. 

 

I samarbeid med elever og elevrådet skal det lages en tegnekonkurranse om 

hva elevene ønsker i skolegården. Dette kan f.eks være male vegger, 

klatrestativ, sittebenker o.l.  

 

Elevene skal i januar presentere sine ønsker for prosjektgruppen. 

e) Elevundersøkelse: det er sendt ut samtykke hjem og noen trinn har allerede 

gjennomført disse.  

f) Leksehjelp på formiddagen er ikke så vellykket da få elever møter opp. 

Skolen og FAU ønsker at flere benytter seg av tilbudet.  

g) Skolekatalog: noen foresatte ønsker ikke bilde av barnet publisert. Derfor er 

det ikke tatt bilder. Kontaktlærerne tar kontakt med disse foresatte. Om det er 

fåtall som sier nei, skal det vurderes om det skal ta bilder til våren.  

 

4. Nettvett kveld: ingen fastsatt dato siden turnusen for januar ikke er satt. Geir 

Rogstad fra Stovner politikammer tar kontakt med Marylynn i januar. Skolen holder 

av begge datoene 29. og 30.januar som kombineres med foreldremøte og barnevakt.  

5. FAU styret deltar i foreldremøte for skolestarterne 28.januar 2020 kl.18-19.30 

6. Klasselister utdelt til de som underskrev fra sist møte og ikke fått.  



7. Teaterkvelden: Vellykket kveld med avslutning for tidligere rektor. Inntekt ca kr. 

25.000,- til FAU. Positivt at dørene åpnet 30min før forestillingen startet!  

 

——— resten av møte uten fungerende rektor ———- 

 

8. FAU prisen: Jan tar kontakt med Lars og Meriem for å avtale møte for å skrive 

søknad. Ønskelig at søknaden er klar til FAU møte 23.01.2020 slik at 

representantene får høre den før den sendes inn (frist 21.02.2020).  

9. AKS møte: avholdt før FAU møte med ass.rektor Kari, baseleder Nassira, Meriem 

fra 1.trinn og Marylynn fra 3.trinn. Ikke tilstede 2. og 4.trinn. Møtes 2-3 ganger i 

skoleåret, om flere settes det av ved behov. Neste møte er 23.01.2020. Kari sender 

ut innkalling, Meriem er referent. Se eget referat fra dette møte.  

10. Karneval 2020:  

- kjøreplan for karneval fins i Google Drive 

- ønske om et møte med elevrådet, SMU og Hanna (sosiallærer); om hvilket 

nytt tema for årets karneval, tips til aktiviteter osv. Hawaii og Disco var pynt-

tema de siste to år. 

- kan AKS eller i timene til kunst -og håndtverk lage 8 pinata med tråd? 

- Mat: pizzasnurrer, fiskekaker?  

- Kan Hanna, sosiallærer, være tilstede og hjelpe til?  

- Tydligere invitasjon! Nytt i år er INGEN masker!  

- Planleggingsmøte 16.01.2020 kl.17 (FAU 1.-4.trinn) 

11. Gløggservering 

○ 20.12 før juletresang i skolegården fra kl.8. Oppmøte for forberedelser kl.7 

på skolekjøkkenet av Ingunn, Sissel, Marylynn og Siril-Merethe. Marylynn 

handler inn.  

12. Driftstyret ingen saker 

13. Juleavslutninger på trinnet  

○ FAU representantene bør bistå 

klassekontakter med planlegging. Informere 

om ressursene vi har samlet på vår Google 

Drive. (send mail til Tveita.FAU@gmail.com 

hvis du er klassekontakt og ønsker lenke)  

○ FAU har termoser og 20 L vann-/saftdunker 

med kran til utlån (se bildet). Ta kontakt med 

Jan eller Marylynn i god tid i forkant. Eller 

tveita.fau@gmail.com  

Marylynn sender mail til klassekontaktene om 

utstyr til låns.  

 

14. Grasrotandel: Påmelding i Frivillighetsregisteret er en forutsetning for å motta 

grasrotmidler. FAU ikke kan melde seg i Frivillighetsregisteret, fordi FAU er et 

lovpålagt organ. FAU kan da ikke motta grasrotmidler.  

15. Eventuelt:  

a) Oslo KFU FAU kurset 05.11, 3 representater fra Tveita skole deltok 

b) Leirskole. Det er lagd en fast avtale for Tveita skole fra 2023-2028 på 

Solåsen leirskole (mellom Larvik og Sandefjord). Ønskelig er mellom uke 36-

38.  

mailto:Tveita.FAU@gmail.com


c) Klassekasse/konto bør ikke være på privat konto. Jan undersøker om FAU 

kontoen i Sparebank 1 kan ha underkontoer til alle trinn.  

d) Det fins en app/link «Trafikkagenten» hvor man kan registrere farlige veier til 

skolen. Noe klassene kan ta i bruk? 

e) Skjermtid: Kan det fortsatt begrenses både ved spisetid og på AKS? 

 

Andre datoer:  

● Torsdag 28.11 skolegruppemøte på Rødvet skole kl18-20.30  Påmelding til 

postmottak@oslokfu.no med navn og skole 

● Torsdag 12.12 FAU møte kl18-19.30  

● Fredag 20.12 gløgg-servering kl8-8.30 med juletresang (siste skoledag før juleferie) 

————- 

● Torsdag 16.01.20 FAU karneval planleggingsmøte (kun 1.-4.trinn) 

● Torsdag 23.01.20 FAU møte kl18-19.30 

● Torsdag 13.02.20 skolegruppemøte kl18. Vertskole kommer  

● Torsdag 12.03.20 FAU møte kl18-19.30 

● Onsdag 18.03.20 Oslo KFU Foreldrekonferanse 2020 kl17.30 

● Torsdag 23.04.20 FAU møte kl18-19.30 

● Torsdag 07.05.20 FAU planleggingsmøte til 17.mai 

● Torsdag 04.06.20 FAU møte kl18-19.30 

 

med forbehold om endringer  

http://www.trafikkagenten.no/
mailto:postmottak@oslokfu.no

