
 

 

FAU-MØTEREFERAT JUNI 2016 

MØTEDATO 07.06.2016 REFERENT HENRIK SØMO SOLBERG 
 

Klasse Navn Initial Gruppe / rolle Epost 

- Maria Tindberg MT Rektor  
     

1A Henrik Solberg 
Kristian Skeie 

HS 
  henrik@soemosolberg.net 

kristianskeie@gmail.com 

1B Morten M. Ræder 
Per Christian Helme 

MMR 
 

Nestleder / referent 
 

mmr@mmrark.no 
pchelme@gmail.com 

2A Gudrun Låte 
Astrid Bjerkås 

GL 
 

KFU? 
 

gudrunlate@yahoo.no 
astrid.bjerkas@gmail.com 

2B Pia Camilla Aursand 
Ellen Gulliksen 

PA 
 Temakveld-utvalg (kontakt) piae_76@yahoo.no 

emgull@online.no 

3A Kristin Skogheim 
Lisa Kirkengen 

KS 
 

Leder 
 

krjanesk@online.no 
lkirkengen@gmail.com 

3B Linn Stalsberg 
Sonja Holterman 

LS 
 

 
 

linnsta@gmail.com  
sonjasin@online.no 

4A Kathrine Flydal 
Linda Tillier 

KF 
 

 
 

katfl@online.no 
linda.tillier@gmail.com 

4B Unn Røyneland 
Ulrikke Ohrvik 

 
 

 
 

unn.royneland@iln.uio.no 
Ulrikke.Ohrvik@omd.com 

5A Katharina Østensen 
Jonathan Romm 

KØ 
 

 
 

katharina.ostensen@gmail.com 
jonathan.romm@aho.no 

5B Tone Flood Strøm 
Trine Bekkby 

TFS 
  tonefloodstrom@gmail.com 

trine.bekkby@niva.no 

5C Sofie Øiberg 
Børge Romsloe 

SØ 
  sofiesverden@hotmail.com 

bromsloe@hotmail.com 

6A Claire De Wangen 
Tonje Kristensen Solheim 

CDW 
 

Temakveld-utvalg 
 

claire@dewangen.com 
tonje74@gmail.com 

6B Solveig Erlandsen 
Camilla Bøckmann 

SE 
  solveig.erlandsen@gmail.com 

cbockman@broadpark.no 

6C Robert Lalla 
Trond Næss 

RL 
 

Skolemiljøutvalg 
 

robert.lalla@politiet.no 
ton@adv-furuholmen.no 

7A Kaja Hench Dyrlie 
Ulrikke Ohrvik 

KHD 
 

 
 

khd@nfi.no 
Ulrikke.Ohrvik@omd.com 

7B Hilde Skarnes 
Merethe Løberg 

HS 
 

AKS-kontakt 
 

hilde.skarnes@gmail.com 
Merethe.Loberg@bld.dep.no 

7C Aina Evensen 
Kari Bækken Larsen 

AE 
  ainaeven@gmail.com 

kari.b.larsen@gmail.com 

 
Grupper: 

Trafikk TRA Tone (kontakt) 
Linn 
Katharina 

  

Skolebehov SBE Sofie (kontakt) 
Kristin 
Solveig 

Unn  

Disco DSC Gudrun (kontakt) 
Aina 
Pia  

 

NESTE MØTE: TIRSDAG 06.09.2016, klokka 18-20   



 

07.06.2016 

Post Sak Ansvar 
 Punkter fra tidligere møter 

Merk: Generelt utgår alle infosaker fra tidligere møter automatisk. Saker 
som er behandlet av FAUs grupper inngår i fast punkt. Saker FAU ennå 
ikke har behandlet blir værende i referatet inntil dette blir gjort.  

 

31/15-16 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden forrige møte 
Godkjent.  

INFO 

32/15-16 Rektors halvtime 
Rektor var forhindret fra å delta. Ingen saker fra skolen til FAU.  
FAU ønsker at skolen skal være mer føre var i forhold ti l  å 
informere om saker som berører elever og foresatte.  
FAU tror at det fra høsten av vil komme mange spørsmål om 
bussing ti l  ny skole på Bryn, og at skolen da bør være tidlig ute 
med å informere. 
FAU ønsker at skolen kommer med datoer for 
foreldremøter/andre møter så tidlig som mulig, gjerne for hele 
skoleåret/halvåret, sl ik at man kan holde av datoer.   
 

INFO 

 33/15-16 Valg  
På grunn av lavt oppmøte utsettes valg til oktobermøtet, slik at alle klasser 
har fått valgt nye representanter til FAU.  
 

 

34/15-16  Informasjon fra gruppene 
Trafikkgruppa: Ingen saker siden sist. Det bygges fartsdumper i 
Haraldsvei i løpet av juni for å få ned hastighet på bilene.  
 
Skolebehovsgruppa:   FAU har sendt høringssvar i reguleringssaken om 
ny skole. Det vil ikke være mulig å beholde fotballbanen under bygging av 
ny skole på grunn av rigg til byggeplass. Det er heller ikke mulig å anlegge 
ny fotballbane som første del av byggeprosjektet. Hva som skjer med 
fotballbane er noe som må følges opp til høsten.  
Spørsmål som FAU ønsker avklart: Hvor skal elevene på Hasle gå på 
ungdomsskole? Teglverket er planlagt med 4-parallell ungdomsskole, med 
tanke på 2 barneskoleklasser fra Teglverket og 2 fra Hasle. Nye Hasle er nå 
en 4-parallell, hvor skal de siste 2 klassene gå?  
 
Disco : Ingen saker siden sist. 
KFU (kommunalt foreldreutvalg): Ingen saker siden sist. 
AKS-kontakt: Ingen saker siden sist. 
SMU: Ingen møter siden sist.  
Temakveld : Det blir ikke avholdt temakveld skoleåret 2015/2016.  
Forslag til neste år: årlig temakveld i løpet av høsthalvåret om nettvett. Det 
vil alltid være aktuelt og både Redd barna og barnevakten holder slike kurs. 
Barnevakten sitt opplegg har også en del for barna i skoletiden. Teglverket 
hadde temakveld om nettvett fra barnevakten i mai/juni 2016.   
 
 
 

INFO 



 

07.06.2016 

 
 
 

35/15-16 Evt.  
 

- antiMobbeprogram.  
Fau ønsker at skolen ved rektor redegjør for det nye 
antimobbeprogrammet skolen har søkt, og fått plass på (de utrolige 
årene – http://dua.uit.no/) :  
 
Har slike antimobbeprogrammer noen funksjon? Ref. Aftenposten:  
http://www.aftenposten.no/article/ap-169326b.html 
 
Hva er innholdet i det nye programmet?  
 
 
FAU er bekymret for at skolen ikke tar mobbing som problem på 
alvor, og ber om at FAU blir orientert for hvordan skolen nå løser 
saker med mobbing som dukker opp? 
Det har kommet bekymringsmeldinger til FAU om at foreldre føler at 
de ikke blir hørt, og at skolen ikke tar tak i situasjoner.  
 
Har skolen utviklet noe opplegg rundt forhindring av mobbing i 
2015/16?  
 
Hvordan håndterer skolen klasser som ikke fungerer?  
 
Hva er handlingsplanen når episoder med mobbing eller andre 
hendelser i urolige klasser oppstår?  

 
 

- 17.mai:  
- Takk til 3.klasseforeldrene for bra innsats og ett godt 
samarbeidsprosjekt med Teglverket skole!  
- Informasjonsoverføring fra FAU/17.mai komite i år til neste års 
komite ønskes. Trude/3b var leder av komiteen i år.  
Innspill til neste år:  
- ønske om høyere lyd på lydanlegget når det er underholdning.  
- ønske om lavere lyd på lydanlegget når det spilles discomusikk. 

 
- Nesteårs FAU: 

De som ikke skal sitte i FAU neste skoleår må sende epost til 
Kristin med hvem som skal overta.  
 
De som skal fortsette må gi beskjed om dette.  
 

 

  


