
Referat Tveita skole FAU – 
Foreldrerådets arbeidsutvalg  
Torsdag 23.01.20, kl. 18.00-19.30 

 

Tilstede: 

Lalit M.U. (Kartik 1A) , 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), 

Kameran N. (Viyan 5), Anette S. (Edwin 2B, Kaja 5), Lars H. (Lise 6A), Siril-Merethe B. (Erik 

6B). Inspektør Maria. Rektor Siw. 

 

Fraværende: 

7. trinn  

Saksliste 
1. Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt . Godkjent.  
2. Godkjenning av referat. Godkjent.  
3. Info fra skolen 

a. Annet 
Fra rektor: 
Budsjettet er stramt. Noen interne justeringer må gjøres. 
Det skal ansettes en miljølærer i 100 % fast stilling. En person har blitt tildelt 
stillingen og takket ja.  
Utearealet skal «minioppgraderes», og elevrådet, 1.,2. og 3.kl er med på å gi 
ønsker.  
Jod- tabletter skal alle skoler nå ha i tilfelle radioaktiv spredning. Foresatte/ 
foreldre må gi tillatelse til dette.  
 
 

b. AKS - piñata status for karneval. 
AKS har laget 5 pinataer. 

c. Utdeling av kontaktinfo til FAU og foreldrekontakter til FAU. 
Dette ble delt ut.  
 

d. Utdeling av klasselisten til foreldrekontaktene. 
Klassekontaktene får disse listene på foreldremøtet, etter å ha skrevet under 
på et skjema.  

e. Foreldrekontakt eller klassekontakt? Hvilke navn skal brukes?  
Klassekontakt skal brukes fremover, ikke foreldrekontakt. 

f. Skolestarter-møte som var planlagt til januar, der noen fra FAU skulle delta, er 
avlyst.  
Vi var ikke med denne gangen, men vi er med neste gang. Det ser vi frem til.  

4. Nettvett kveld - status  
Politiet er klare til denne kvelden, og skal informere om forebyggende arbeid og riktig 
nettbruk. De skal ha egne økter med elevene på 6. og 7. trinn om nettvett.  

5. Fau og foreldrekontakt valg på foreldremøtet 27. januar. For skoleåret 2020-2021. 
Fellesdel først og deretter klassevis. Det er ønskelig at ordensreglene blir gått 
gjennom. I tillegg kan FAU opplyse om ressursmappa .  



6. Skole-hjem samarbeid 
 . Hva kan vi gjøre for å styrke dette ytterligere? Faddere for de nye foreldrene/foresatte 
til høsten? Hvordan eventuelt gjennomføre det. Flere Foreldre/foresatte treffpunkt?  
Det er ønskelig at FAU deltar på besøksdagen for 1. trinn – foreldre i juni 2020. Dette skjer 
på dagtid. 
I august 2020 er det skolestart, FAU kan være med første dagen.  
Det er en fordel for barna at foreldre/ foresatte kjenner hverandre. God kommunikasjon 
mellom foreldre/ foresatte er viktig. Opprette møtepunkt for foreldre? 
 

7. Klasseavslutningseskene - Kan vi finne en oppbevaringsplass på skolen? (kaffe, te, 
papptallerkener). 
Hver klasse kan oppbevare sin eske på sitt klasserom.  

8. Leirskoletilbud og hvordan dette skal gjøres i fremtiden på Tveita 
Tveita skole fortsetter tradisjonen med å dra på leirskole, og foreldrene samler inn 
penger for å dekke mellomlegget. FAU hjelper klassekontaktene med å komme med 
forslag til inntektskilder.  
 
---(resten av møte uten ledelsen - - -  

9. 17.mai 
a. Nye leker. 
Lage en stående trevegg med hull som man kan kaste erteposer i .  Anita syr erteposer i 
ulike farger. Marylynn hører med Eivind om han vil sage, spikre også videre.  
Potetløp. 
Lage et skjema som barna kan kjøpe. Dette stemples underveis, og barna får premier ut i fra 
hvor mange stempler de har.  
Andedam: Andebasseng med fiskestang. Du fisker og hver and har en farge. Fargen 
bestemmer hvilken premie du får.  
 
b. Nye premier. 
Det er behov for å skaffe nye premier.  
Høre om vi kan få sponset premier fra ulike kjeder. 
Lars (6A) undersøker hvor vi kan få premier fra.  
Kanskje vi kan bytte premier med andre FAU? 
 
 
10. AKS gruppe - oppdatering  
Første møte med ny rektor. Gikk gjennom saker som er tatt opp før. 
Neste møte er 12. mars 2020.  
11. FAU prisen - søknadsfrist 20.feb.2020 
 . Utkast ble gjennomgått, og det er ønskelig at man kan gi tilbakemelding om 
eventuelle endringer i utkastet snarest.  
12. Karneval 2020, oppdatering  
Planleggingsmøte tirsdag 28.1.20. 
13. Dugnad - rydding av boden 09.01. Oppsummering .  
Stor suksess. Liten arbeidsgruppe som gjorde en stor innsats. Det ble en meget ryddig og 
oversiktlig bod.  
14. Gløgg servering 20.12 
 . Oppsummering 
Bra gjennomført.  
God beregning av drikke. 
Neste år kan vi vurdere å servere kakao og / eller varm saft.  
 
15. Driftsstyret 

 (snu arket...) 

 

http://oslokfu.no/fau-prisen/


 

 
16. Eventuelt 
a. Påmelding til Foreldrekonferansen kl. 1730-2030 Onsdag 18.03  (frist 11.03) 
Hvem vil delta på foreldrekonferansen? 
Hold av onsdagen, og meld deg på når det nærmer seg.  
b. Hvem får Oslo KFU mailer?                        

Jan melder inn de som er nye i år , slik at de får mail.  

 
Mvh  
FAU Leder  
Jan Sandven                                    
 

 

 
Andre datoer:  

 Torsdag 23.01 AKS samarbeidsmøte kl. 17 
 Torsdag 13.02 Karneval 
 Torsdag 13.02 Skolegruppemøte C og D, Lutvann skole kl. 18-2030 
 Fredag 21.02 Søknadsfrist FAU prisen  
 Onsdag 11.03 Påmeldingsfrist Foreldrekonferansen 
 Torsdag 12.03 FAU møte kl. 18-1930 
 Onsdag 18.03 Foreldrekonferansen kl. 1730-2030 

 


