
 

Referat 

Tveita skole FAU – Foreldrerådets utvalg 19.09.2019. 

Tilstede: 

Lalit Upadhyaya (Kartik 1A), Meriem Gharbi (Adam 1B), Farwah Khalid (Kevin 2b), Anita 

Harila (Karoline 3A), Marylynn M. Grabo (Emmeli 3B), Jan A. Sandven (Alfred 4A, Sara 6B), 

Sissel H. A. Kuluman (Solveig 4B), Kameran Nasan (Viyan 5), Robin Myrvold (Benjamin 6A), 

Siril-Merethe Bjerkeskaug (Erik 6B), Sven-Erik Johansen (Hedda 7), Bjarte Hågensen (Vanessa 

7). 

Rektor Cathrine.  

Fraværende:  

2A 

Saksliste 

1. Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt. 

Godkjent  

2. Godkjenning av referat 

- skolen godkjenner kaffeavtalen som vi foreslo ved forrige møte.  

- referat godkjent. 

3. Info fra skolen, inkl. siste info om tilgang til klasselister 

Info fra skolen ved rektor Cathrine: 

- nytt tilbygg. Bygging startes i uke 40. Per dagsdato er de i gang med inngjerding og sikring av 

byggeområdet. På  Tveita skole sin hjemmeside er det lagt ut info om dette da blant annet 

parkeringsplassen i skolegård blir stengt. Følg med på hjemmesiden for info om byggeprosessen! 

- teaterprosjektet med Hartvig Nissen er i oktober, og selve teaterkvelden er tirsdag 29. oktober 

2019.  

- Tveita skole er praksisskole. Det kommer to grupper med  lærerstudenter fra NLA (norsk 

lærerakademi) i uke 39.  

- Tveita skole er godt i gang med samarbeidet med Tveten andelsgård. Skolens elever skal dyrke 

forskjellige grønnsaker på sin jordlapp. 

 

- Tilgang til klasselister 



Klassekontakter og FAU- representanter kan få tilgang til klasselister, men det er viktig å merke seg at 

du ikke kan dele listen eller informasjon fra listen med noen andre. Tillitsvalgte må skrive under et 

skjema for å få tilgang til klasselisten.  

- Marylynn har tatt kontakt med Olav Rogstad ved Stovner politistasjon, og han kan komme når det 

passer for oss og han.  

-Jan foreslår at vi har foreldremøte for alle foreldre samtidig etter jul, og da ha en fellesdel i 

begynnelsen med Olav Rogstad. Skolen undersøker datoer som vi kan foreslå for Olav Rogstad.  

 

4. Oslo KFU møte på Tveita tir. 24.09 kl. 18-20.30 

Planlegging innhold i programmet 

- alle møter opp kl.17:30 

Hvem tar med hva av mat? 

Frukt, lefse, kanelboller, sjokoladekake, mat, fingermat, juice.   

- Skolen stiller med drikke (kaffe, te, vann) 

Vi alle må melde oss på: "Påmelding med navn og skole til postmottak@oslokfu.no" 

 

5. Eventuelt 

Siril blir skolemelkansvarlig 

 

Referent Anita Harila, FAU.  

 

Andre datoer: 

Torsdag 17.10 Neste FAU møte 

Mandag 28.10 Rigge til teaterkveld 

Tirsdag 29.10 Teaterkveld - FAU er vakt og rydder etterpå. 

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 


