
FAU MØTEREFERAT

Teinå Skole Foreldrerådets Arbeidsutvalg FAU

Møte nr.: 2- 2022/ 2023

Møtested: Teinå skole

Dato og tid. 18.10.2022 Kl.: 20.00- 21.00

Referent: Heidi Sjurseth

Distribusjon: Legges ut på Linksidene  av rektor og på facebook av FAU representanter.

Trinn Representant Tilste
de

E-post adresse

1 1A Melisa Streintz,
vara Åshild Stoveland
1B Hanne Prestvig Baardsen
vara Linn Stautland

X melisastreintz@gmail.com
astovel@hotmail.com

2 2A Steinar Wesnes
vara Karoline Lext
2B Mariann Hellevig Jørgensen
vara Jeanette Tuntland

X

X

swesnes@gmail.com
karoline.lext@gmail.com
mariann.hellvik.jorgensen@maerskdrilling.com
jeanettetuntland@gmail.com

3 3A Berit Leirflåt
vara
3B
vara Daniel Jajevski

X slberit@hotmail.com

daniel.jajevski@gmail.com
4 4A Dag vidar Nordbø

vara Cato
4B

X dnordboe@online.no
catoamundsen@hotmail.com

5 5A Synnøve Haga
vara
5B Ann Eilen Østebø
vara Lena Sivertsen Svendsen
5C Ann Helen Fløtnes
vara Åshild Stoveland

X synnoeve.haga@gmail.com

anneilen_@hotmail.com
Lena_1989@hotmail.com

6 6A Fredrik Aartun-Bonarjee
vara Kristine Hafnor Bøe
6B Niklas Valskaar
vara Aasmund Sangedal Aasland

X fredrikvb@gmail.com
kristine_boe@hotmail.com
niklasv@frisurf.com
foxfarmstudio@hotmail.com

7 7A Siv Stousland
vara Kristin Kaldheim
7B Heidi Sjurseth
vara Marianne Røst Reilstad

X

X
X

mammapaaplattform@gmail.com
kristin.kalheim@hitecvision.no
heidisjurseth@hotmail.com
marianneroest@hotmail.com

Rektor Elisabeth Øgreid X elisabeth.ogreid@stavanger.kommune.no

SFO-
leder

Anne Marie agrude@stavanger.kommune.no
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Møteplan vinter/vår 2022/2023:

Møte nr. Dato Tidspunkt

1 20.09.2022 20.00 Referatmøte

2 18.10.2022 20.00 Referat møte

3 22.11.2022 20.00

SAK BESKRIVELSE AKSJON
SAK 1 Vedtekter: er det behov for en representant + en vara fra hver klasse?

Vedtektene sier at det skal være en representant + en vara fra hvert trinn.
Inneværende år er det valgt inn for hver klasse, altså dobbelt så mange. Vi
beholder årets valgte og tar dette videre til neste skoleår.

Tas opp til
neste
skoleår.

SAK 2 Ønske om morgen-SFO med åpne klasserom. Ute-ordningen kom i gang i
forbindelse med pandemien. Denne ble beholdt også etter pandemien.
Argumentet er: kort tid, lite mulighet for tilbud om aktiviteter. De må ut av
klasserommene fra kl 7.45, for da skal pedagogene klargjøre rommene.
Alternativt må andre lokaler benyttes.

Anne Marie kunne ikke stille på dette møtet. Få foreldre møtte på SFOs
foreldremøte (27 oppmøtte).

Rektor
informerere
SFO-leder
om inspill.

SAK 3 Hjemmesiden til Teinå skole har en periode manglet vedlegg og tilgang til
relevant dokumentasjon. Dette er nå ordnet og all informasjon er tilgjengelig
igjen.

Utført av
rektor.

SAK 4 Lekser: prosess i Stavanger kommune våren 2022, hvor Teinå skole ble en
leksebevisst skole. Dette ble feilsitert i Stavanger Aftenblad, hvor det sto at Teinå
er en lekseredusert skole. Mulig dette har gitt ulike forventninger hos elever og
foresatte. Dette vil formidles tydeligere fremover.

Rektor

SAK 5 Uro i bydelen: Det er mye som skjer rundt skateparken og Tasta senter. Det som
tidligere har vært tema på ungdomsskolen, flyttes nå nedover mot barneskolen.
Har bedt politiet om å være mer tilstede. Utfordringen er på tvers av bydeler,
hvor barn/ungdom gjerne tar buss. Skole og SFO vil inviterer til foreldremøte i
løpet av november. Frivillighetssentralen og natteravnene inviteres, eventuelt
uteseksjonen.

Rektor
finner
møtedato.

SAK 6 Solidaritetsuke uke 43 med Hei verden. Åpen dag tirsdag 25.oktober kl
16.30-18.30, salg av elevarbeider, lodd, pølser, kaker m.m. Ulike aktiviteter hver
dag, med avslutning på morgensamling fredagen. FAU bes om kafedrift på
SFO-kjøkkenet, Torjå og Mat og helse-rommet. Det betales med bonger.

Synnøve
organiserer
via mail til
foreldre-
kontakter.
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SAK 7 Skjermbruk og spisetid ble meldt inn våren 2022. Skole og SFO har redusert
bruk av skjerm rundt spisetid, men går for en variert praksis.

Ingen

Oppfordrer alle foreldre til å melde inn saker til neste FAU møte.


