
Tveita skole FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg  
  

Innkalling til FAU-møte 

torsdag 14.11.19, kl 18.00-19.30 

Møtested: Personalrommet, inngang A 

Rutine ved forfall: Hvis du er FAU medlem og ikke kan møte opp, ta kontakt med din vara 

hvis du har det. Og send epost til tveita.fau@gmail.com  

Saksliste 

1.    Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt  

2.    Godkjenning av referat/protokol 

3.    Info fra skolen 

a.    NY rektor - Siv Anita Johnsen, fra 1. januar.   

b.    FAU ønsker at referatet blitt linket til ukeplan. Er dette blitt informert til 

kontaktlærerne?  

c.     Annet 

4.    Nettvett kveld - status 

5.    Foreldremøte skolestartere, FAU deltar, 28.jan 2020 kl. 18-19.30  

6.    Utdeling av FAU listen og foreldrekontakt listen til alle i FAU  

7.    Teaterkveld oppsummering 

---(resten av møte uten ledelsen - - -  

8.    FAU prisen - søknadsfrist 20.feb.2020 

a.    Avtal første møte  

9.    AKS gruppe - oppdatering  

10.  Karneval 2020. Hva bør gjøres nå 

a.    Engasjere 4. trinn elevrådet. Sak på neste SMU. Få tilbakemelding fra dem 

tidlig. Hvordan ønsker de seg karneval skal være? Hva blir årets tema for 

pynten (ikke kostymene)?  

                                      i.2018 - Hawaii 

                                     ii.2019 - Disco 

                                    iii.2020 - ?  

b.    AKS - Vil AKS være med å lage pynt til Karneval?  

                                      i.Piñatas x 8?  

11.  Gløgg-servering 20.12 før juletresang i skolegården 

a.    Hvem er med? (3-4 stykk) 

12.  Driftsstyret 

a.    Oppdatering fra siste møte 

b.    Saker til Driftsstyret fra FAU?  

 

 

(fortsetter neste side) 

13.  Juleavslutning 

mailto:tveita.fau@gmail.com
http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2019/10/Referat-skolegruppem%C3%B8te-CD-september-2019.pdf
http://oslokfu.no/fau-prisen/
http://oslokfu.no/fau-prisen/
http://oslokfu.no/fau-prisen/


a.    Bistå klassekontakter med planlegging. Informere om ressursene vi har 
samlet på vår Google Drive.  
b.    FAU har termoser og vann-/saftdunker til utlån. Ta kontakt med Jan eller 
Marylynn i god tid i forkant. Eller tveita.fau@gmail.com  

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. Alternativer?  

15.  Eventuelt 

  

Mvh  

FAU Leder  

Jan Sandven                                     

  

Andre datoer:  

●     Torsdag 14.11 kl. 17-18 Samarbeidsforum for AKS 

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

●     Torsdag 12.12 kl. 18-19:30 FAU møtet 

●     Fredag 20.12 kl. 08-08:30 Gløgg-servering sammen med juletresang foran skolen 
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