
 

Referat 

Tveita skole FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg  17.10.2019 

Tilstede: 

Meriem G. (Adam 1B), Ingunn M. E. (Einar 2A) , Anita H. (Karoline 3A), Marylynn M. G. (Emily 

3B), Jan A. S. (Alfred 4A, Sara 6B), Sissel H. A. K. (Solveig 4B), vara Kameran N. (Viyan 5), 

Anette S. (Edwin 2B, Kaja 5), Lars H. (Lise 6A), Siril-Merethe B. (Erik 6B), Sven-Erik J. (Hedda 

7), Bjarte H. (Vanessa 7). Inspektør Maria Lihaug (representant for skoleledelsen) . 

 

Fraværende: 

-1A 

-2B 

 

Saksliste 

1. Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt  

2. Godkjenning av referat 

3. Velkommen til nye FAU medlemmer  

4. Info fra skolen ved inspektør Maria Lihaug 

«- Det foreligger ulik info fra utdanningsetaten angående samtykkeskjemaer ved utdeling av 

klasselister. Merete skal sjekke opp dette. Klasselister ble delt ut til de som har skrevet under 

samtykkeskjemaer.  

-Tveita skole ligger over gjennomsnitt i alle fag i kartleggingsprøven som er gjort i 5. klasse. 

-Koding: de tre lærerne som er best på koding skal lage en plan om faget koding. Dette blir 

FAU informert om ved neste møte. Elever i 4. klasse får tilbud om kodekurs i Scratch, holdt 

av ungdomsskoleelever etter jul. Kurset holdes etter skoletiden, og krever påmelding. Lalit U. 

(Kartik 1A) kan mye om koding, og vil gjerne hjelpe til. Jan er interessert i å starte en 

kodeklubb. Dette kan det drøftes om fremover, og kanskje ansatte også kan bidra.  

- I høstferien var det åpent bibliotek for 5.-7 klasse kl.10-14. Det var et populært, nytt tilbud 

med nyinnkjøpte brettspill.  

- strategisk plan- fortsetter med de samme målene. Den nye rektoren skal selvfølgelig være 

med på prosessen.  



Foreldreundersøkelsen er ferdig. Den ble sendt rundt for gjennomlesing, og var gjennomgått 

i driftsstyret. 

-29. eller 30. jan 2020 er det ønskelig med felles foreldremøte i matsalen med foredrag fra 

politiet med fokus på nettvett. Skolen stiller med barnevakt, som vanlig. Marylynn tar 

kontakt med Olav Rogstad fra Stovner politistasjon og hører om datoen passer.» 

-teaterprosjektet ved Sven- Erik: 

Selve teaterkvelden er tirsdag 29. oktober ! 

Billettsalg: 

(Foreldrene kan kun betale kontant) 

Onsdag 23. oktober (Meriem, Marylynn og Kameran) kl.15-16:30 (AKS sin årlige Barn hjelper 

barn Kafè i matsalen)  

Fredag 25. oktober (Ingunn og Siril) kl.16-17.Sted: i gangen utenfor biblioteket. 

Mandag 28. oktober (Bjarte og Sven-Erik)  kl.16-17. Sted: i gangen utenfor biblioteket. 

Forberedelser: 

Mandag 28.oktober kl.17- 18: sette ut stoler. 

FAU- medlemmer trenger ikke kjøpe billetter. FAU har reserverte plasser helt fremst.  

Skolen har planer om å filme teaterkvelden, og det er ikke ønskelig at foreldre filmer. Maria 

sjekker opp hvem som skal filme, og Kameran kan også filme, hvis det er ønskelig. 

 

5. Ansettelsen av ny rektor – oppdatering 

Driftsstyret hadde møte forrige mandag, og ga sin støtte til innstillingen.  

6. Oslo KFU møte Skolegruppe C på Tveita tirs. 24.09 oppsummering, referat. 

 En fin kveld! Mange fra Tveita FAU deltok, og det var en lærerik kveld.  

7. Nettvett kveld – status 

Se sak 4. 

8. Innskrivningsdag, FAU deltar i desember. Dato? Hva er rollen? 

Maria sier innskrivningsdager er i begynnelsen av desember :  

Foreldre med elever møtes på skolen og fyller ut skjema enten kl.9-11 eller kl.16-18. To FAU- 

representanter er tilstede og viser at de er en aktiv og engasjert foreldregruppe 😊 

 

(Resten av møtet, fra sak 9,  foregikk uten Maria ) 



9. FAU prisen - søknadsfrist 21.feb.2020  

Jan mener vi er gode kandidater til å vinne.  Prisen deles ut under Foreldrekonferansen som 

er i mars 2020. 

Jan, Meriem og Lars stiller seg villige til å forme en søknad.  

10. AKS gruppe - oppdatering  

- Ikke vært møte. Det er ønskelig å ha møter med AKS snarest. Kan Nassira stille ? 

-Det stilles spørsmål om måltidene ved AKS. Hvorfor spises det ikke grønnsaker? Hvorfor 

lages det ikke sunnere mat? Vaskes det hender før måltidene? Spiser barna sammen? 

Hvordan planlegges måltidene? 

-Hvordan er toalettforholdene ved AKS, er de bedre?  

-Fokus på hygiene? 

11.Saker til Driftsstyret? 

Ingen.  

12.Stiftelse av Tveita FAU som forening - status etter sommeren, muligheter, krav til 

årsmøte, Grasrotandel. 

Vi er blitt forening, og vi har for eksempel mulighet å få tippemidler. Spillesteder i 

nærmiljøet er for eksempel pliktig til å støtte lokalmiljøet. Vi sjekker opp muligheter til å få 

støtte til vår forening.  

13.Eventuelt 

-Facebook- forslag til hva det kan postes om: 

Arrangement, mat/ helse, tips, bilder fra skolen / byggeprosessen, nyheter fra skolen, 

bydels- tips… 

-Barn hjelper barn kafè onsdag 23. oktober 2019 . AKS har kafè fra kl. 15-16:30. Inntektene 

går til årets TV- aksjon. 

-TV- aksjonen søndag 20. oktober 2019,meld deg som bøssebærer: blimed.no 

- Referat fra FAU- møter kan legges som link i fredagsmail til foreldrene 

 

14. Årsmøtet (innkalling)  (det blir egen protokoll for Årsmøte, som leveres til 

Brønnøysundregisteret)   

  

Saksliste til årsmøtet: 

- Godkjenning av innkallingen 



Godkjent. 

- Økonomi - status. 

Oversikt over årets prosjekter siden forrige årsmøte/stiftelsen. 

Nestleder Sven- Erik informerer 

Våre midler: ca 32.147,93 NOK 

- Valg 

- leder 

Jan Sandven  

- nestleder 

Marylynn M. Grabo 

- sekretær 

Anita Harila 

- kasserer 

Sven- Erik Johansen 

- to driftsstyrerepresentanter og to driftsstyrerepresentantvaraer 

Jan Sandven (leder) 

Anita Harila (medlem) 

Marylynn M. Grabo (vararepresentant) 

Anette Skaga (vararepresentant) 

- foreldrerepresentant(er) til Samarbeidsutvalget (SMU)   

Marylynn M. Grabo og Meriem Gharbi. 

 

AKS- representanter 

Meriem Gharbi (1) 

Anette Skaga (2) 

Marylynn M. Grabo (3) 

Sissel H. A. Kuluman (4) 

 

Mvh  FAU leder  Jan Sandven                                     (fortsetter neste side)  



 

 

 

 Andre datoer:  

● Mandag 28.10- Påmeldingsfrist til FAU kurs den 05.11 

● Tirsdag 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. 

● Torsdag 14.11 FAU møte 

● Torsdag 28.11 kl.18-20:30 Skolegruppemøte på Rødtvet skole  


