
 

 

 

Referat 

Tveita skole Foreldrerådets arbeidsutvalg  

Dato: 25.04.2019. 
 

 

Tilstede: 

Yngve Kjeldsen (Sigrid 1B), Anita Harila (Karoline 2A), Marylynn M. Grabo (Emily 2B), 

Jan A. Sandven (Alfred 3A, Sara 5B), Sissel H. A. Kuluman (Solveig 3B), 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: 

1A, 4A, 5B, 7 (forhåndsmeldt frafall). 

5A 
 

 

Saksliste 

1. Godkjenning av innkalling. 

Innkallingen er godkjent. 
 

 

2. Godkjenning av referat 

Referat godkjent. 
 

 

3. Info fra skolen v/ Rektor  

Film/spill og sosiale medier 

Rektor: Vi som skole anbefaler alle foreldre å overholde aldersgrenser ved film/spill og 

sosiale medier. OBS! Sosiale medier har 13 års-grense. 
 

 

Jan har deltatt på skole skolegruppemøte i regi Oslo Kommune Foreldreutvalg, (Oslo 

KFU) ved Furuset skole, hvor det blant annet ble tatt opp dette med nettvett. Politiets 

Nettpatruljen - Oslo kom for å snakke om tjenestene de tilbyr. Det er mulighet å chatte 

med dem på Facebook/Messenger mellom mellom 9 og 15 på hverdager (og frem til 23 

onsdager og torsdager), hvor man kan få svar på det man lurer på, og få hjelp med å 



rydde opp hvis man har gjort noe dumt. Politiet kom for å snakke om sosiale medier og 

blant annet følgende apper: 

-Tellonym 

-House Party 

-Omegle (Talk to strangers er deres slagord) 

-MSP (movie star planet) 
 

 

Appen Ybo (tinder for barn) ble nevnt på FAU møte.  
 

 

Permisjon 

-Tveita skoles elever har litt over gjennomsnittet med permisjonsdager i året 

sammenlignet med andre skoler i Oslo. Tveita skole strammer inn 

permisjonsreglementet, og kommer til å se nøyere gjennom permisjonssøknader.  

Når permisjon skal vurderes skal man se på: 

-Fraværshistorikk 

-Grunn  

-Faglig forsvarlighet 
 

 

Klasselister 

-datatilsynet og kunnskapsdepartement har klare retningslinjer i forhold til dette med å dele ut 

klasselister. Navn, adresse og telefonnummer kommer til å bli delt ut fra og med høsten 

2019. Men i forkant vil det bli stilt spørsmål til foreldre/foresatte om det er greit.  
 

 

Lunsjrutiner 

-bruk av skjerm blir vurdert fra klasse til klasse under lunsj. De ser bl.a. filmsnutter fra NRK Super. 

Det er laget en liste over fortellinger, kultur og filmer som Tveita skole ønsker at elevene skal 

kjenne til. Det er ikke en pensum-liste, men en idè-bank. 

-det tas videre til personalet om valg av skjerm eller annet til lunsj. 
 

 

Strategisk plan gjennomføring, oppdatering 

Fagfornyelsen skal følges fra høsten 2020. Tveita skole er i gang. Fagfornyelsen inneholder bl.a. 

dybdelæring, livsmestring, folkehelse, koding (gå gjerne inn på kidsakoder.no og sjekk 

ut hva det er), digital kompetanse. 

Alle klasser har om «Livsmestring og folkehelse» gjennom «Link til livet» (sjekk gjerne ut siden ). 

Koding og digitale verktøy: pc-park skal oppdateres 4.-7. trinn (en til en pc). 

5. trinn har hatt koding etter påske. 

2. trinn har hatt koding. 

4. trinn har tilbud om koding i AKS-tiden der ungdomsskoleelever underviser.  



En lærer har meldt seg som ressurs på dette området med koding. 
 

 

a. Foreldreundersøkelsen 

Forlenget frist : 24. april 2019. 

Rektor takker for deltakelse med å fremme deltakelsen blant foreldre.  

Tallene presenteres så fort de er klare. 
 

 

b. Regning fra kinobesøket 

Takk for gaven ! Regning er overført til skole til FAU. 
 

 

c. BlimE! 2019 (NRK Super) Blir Tveita med?  

Tveita skole er med, og en veldig god tradisjon. 
 

 

d. Eventuelt fra rektor  

-17. mai – komiteen i Oslo anbefaler alle barn å være med i barnetoget. 

Tveita skole går som nr 39. 

Kl.8. Morgenarrangement med flaggheising, Kampen Janitsjar. 

Kl.9. Avgang fra skole. 

Kl.15-17. Arr. på skolen. 

Foreldre kan ikke gå i toget. Ved henting av barn i byen så sjekk kartet før du drar, da det kan være 

mange avstengte veier.  
 

 

Alle elever fra Tveita blir fulgt av ansatte ved Tveita skole under ordnede forhold. Elevene blir 

merket med røde og blå bånd. De som blir hentet av foresatte/foreldre i byen er merket 

med blått. De som transporteres med buss tilbake er merket med rødt. Skolen sender ut 

påmelding og detaljert info hjem med hver elev.  
 

 

-Tveten gård skal bli andelsgård, slik at man kan bli andelseier. Det er mange interessenter. Tveita 

skole har meldt sin interesse at vi ønsker samarbeid med Tveten gård.  
 

 

4. Driftsstyret v/ Rektor 

5. AKS  

6. Vårfest 

Arrangert av elevrådet sammen med sosiallærer. Holdt samtidig som dagens fau møte.  

7. 17. mai planlegging- 
 

 



 17. mai planlegging ark delt ut på møtet.  

6.kl og FAU har felles ansvar for arrangementet. 
 

 

FAU har ansvar for innkjøp. Jan og Marylynn går gjennom lager på servietter, kopper, 

pølsepapir, fat osv før innkjøp.  

6.kl. koordinerer arbeidsliste og lager kakebakeliste- ifølge mail fra Trond.  

Kaker tas i mot 16. mai, da stoler, bord og telt settes opp. AKS-kjøkken sine kjøleskap 

brukes til å oppbevare kaker. 

17. mai: oppmøte kl.13, da arrangementet starter kl.15. 

Sven- Erik hører fra idrettslaget om vi kan låne kaffetrakter og pølsekoker, samt kjøper inn 

pølser m/lompe og is. 
 

 

Trond har liste med antall på innkjøp. 

Banner med strips henges opp søndag 12. mai 2019 kl.21.00. 
 

 

FAU sin beholdning: 

20.945 kr konto 

5.000 kr kontant 
 

 

8. Foredragskveld – status 

Elisabete er på saken. Dato må settes straks, da denne kvelden må inn i skolens årshjul.  

Vi ønsker foredragskveld cirka september (før høstferien ) 2019. 
 

 

9. Eventuelt 

Jan deltok på skolegruppemøte i går ved Furuset skole kl.18-20. Neste gang er det ved 

Tveita skole 24.09.2019. 

Innhold fra møtet i går: Info fra avtroppende kfu- leder, generell info om skolen ved rektor, 

elevrådsrepresentanter fortalte om hospitering ved Granstuen ungdomsskole og info 

om leirskole (gratis leirskole ved fast sted), info fra mestringsteam v/Furuset, FAU 

informerte om sitt arbeid.  
 

 

Spørsmål til rektor: Er det vedtatt gratis leirskole ved Tveita skole?  
 

 

Anita Harila, referent FAU. 
 

 

Andre datoer:  



24.04 kl.18-20 Skolegruppemøte, Furuset skole 

09.05 FAU møtet 

06.06 FAU møtet 

24.09 Skolegruppemøte, Tveita skole!  
 


