
Referat FAU-møte 
Tirsdag 10/4-2018 Kl.17.30-19.30 

Tilstede: Bjørn Petter Moland. 1.trinn, Lene Karin Wiberg, Martha Ray Johnsen. 4.trinn, 

 Aaste Kveseth.  7.trinn, Mona Mohn. Rektor. 

Forfall: Anitra Karin Johannesen. 2.trinn, Fatih-Murat Aliz 5.trinn, Ingrid Sundvor. 6.trinn 

Møteleder: Aaste Kveseth. Referent: Martha Ray Johnsen 

Saker: 1. Godkjenning av innkalling og referat. 2. Informasjon fra rektor. 3. Skolebehovsplan. 4. Nettbrett.        

5. 17.mai.  6. Eventuelt   

 

1. Godkjenning av innkalling og referat -Godkjent 

2. Informasjon fra rektor  

-Utlysning av stillinger. Intervjuer foretatt. 3 faste stillinger (42 søkere) og en midlertidig stilling (19 søkere) 
Prosessen er forhåpentligvis på plass denne uka. Det er behov for veldig mange lærere i Oslo skolen. Rundt 
800. 

-Maling av skolen. Kommet halvveis i arbeidet og pengesekken er nå tom. 3.- og 4.klasserommene mangler. 
Alle murene ute skal males. 

-I dag er Rødtvet skole miljøsertifisert. Dvs. at skolen oppfyller de retningslinjer og kriterier som er lagt til 
grunn. Disse omfatter blant annet kildesortering, hvor mye papir og strøm som blir brukt, psykososialt miljø 
etc. 

-Foreldreundersøkelsen. Fristen går ut 15.april. 164 av 408 har svart. Det er 34% for skolen samlet sett.          
Per 10.4-2018 1.trinn: 44%. 2.trinn: 37%. 3.trinn: 27% 4.trinn: 39%. 5.trinn: 32%.  6.trinn: 35%. 7.trinn: 27%. 
Hvordan får vi flere til å svare på foreldreundersøkelsen? AKS brukerundersøkelse kommer samtidig. 

-Skolen fikk innvilget lån for å kjøpe læringsbrett rett før påske. Et møte med Kreasjon er avtalt neste uke. 
Utdanningsetaten bygger nå også opp kompetanse på feltet. Skolen vil først finne ut hva de kan hjelpe med, 
slik at ikke alt trenger å kjøpes fra privat leverandør. Uke 17 kommer to lærere fra Teglverket skole, som 
allerede har innført 1:1 læringsbrett. Læring er det viktigste. Det er mye penger det er snakk om. Vi må derfor 
vite hva vi gjør.  

 

3. Skolebehovsplan - vi skriver utkast til høringsuttalelse 

Etter mye diskusjon og gode innspill kommer vi fram til at momentene vi har ikke går på skolebehovsplanen, 
men mer på skolegrenser. Konklusjonen blir at vi ikke skriver en uttalelse i denne omgang. Når det kommer en 
ny høring om skolegrenser vil Rødtvet FAU komme sterkere tilbake. 

 

4. Nettbrett 

Skolen ønsker hjelp fra FAU til informasjon om utrulling av nettbrett til alle elvene fra høsten. Er FAU rede til å 
fronte skolens valg om å innføre nettbrett? Vi snakker om hva vi skal si til foreldre som spør, bl.a. 

Læringsbrett. Det er det det skal kalles, får vi vite, med fokus på læring. Uansett navn vil innføringen av dette 
skape masse reaksjoner. Skolen har tatt beslutningen om å innføre 1:1 læringsbrett. Det er ikke noe FAU har 
noe med å gjøre, selv om vi er blitt informert underveis i prosessen.  



Vi vet ikke hvordan barnas skolehverdag blir med innføring av læringsbrett. Vi er tidlig ute i forhold til mange 
skoler i landet. Det er lite forskning på området, og vi vet ikke mye om hva virkningene vil være om ti år. Vi ser 
at skoler som allerede har innført 1:1 læringsbrett på en planmessig måte, har mange gode erfaringer og 
positive effekter på elevenes læring.   

Vi har mange spørsmål omkring læringsbrett. Hva med personvern, nettfilter, kan brettet/barnet spores? Skal 
brettet være med hjem? Hva slags kontrakt blir det? Hva med erstatning ved tap eller ødeleggelse? Hva slags 
informasjon har barna tilgang til? Hvordan ser skolen for seg foreldreinvolvering? 

FAU kan ikke gå god for denne beslutningen, siden vi ikke har vært med på den. MEN- vi skal oppmuntre til 
godt skole-hjem samarbeid. Vi kan bidra til å skape trygghet underveis i prosessen, og bringe videre spørsmål 
og innspill til skolen. Vi ønsker at synspunkt fra foresatte blir tatt imot, og at det blir satt opp foreldremøter om 
læringsbrettet tidlig i prosessen, for å hindre usikkerhet. Dette kan være en mulighet til at foresatte kan bli mer 
involvert i barnas læring. Det er av stor betydning med skikkelig satsing på kompetanse for de ansatte når de 
pedagogiske metodene skal legges om. Det er betryggende at rektor ser ut til å prioritere ressurser til 
kompetansebygging. 

 

 

5. 17. mai 

Status på planlegging. Det er fordelt jobber og vaktlister. Thu Nguyen er 17.mai leder.  Vipps-konto er i orden.  

Rødtvet skole går som nummer 26 i toget. Vi er kanskje tilbake ved tolv tida. Ikke godt å vite hvor lang tid det 
tar i byen. Første trinn går ikke i tog i byen. Program på skolen klokka 12-16.  

Vi dropper pengeinnsamling til skolefane. 

Innkjøp av kaffetrakter. Bjørn Petter ordner dette. Lene Karin sjekker om vi kan få sponset det. 

12 000 i overskudd i fjor. 2000 per klasse. Alt over 15 000 går til FAU-kasse. 

 

6. Eventuelt 

-Ingrid står i spissen for å samle inn brukt skiutstyr og skøyter til skolen. Dette må gjøres nå! Sende ut 
ranselpost eller ROD-melding. 

- Skole og oppvekstmiljø er blitt en del aktualisert i media i det siste. Er dette blitt aktualisert fra skolens eller 
fra foreldrenes side? Hvordan kan vi skape et trygt miljø?  Har vært litt problemer med Bislett Kebab som 
hengested. Det samme med Veitvet senter. Mye stygg språkbruk. Det var en hendelse på Stedda for en stund 
siden. Her er mange av brukerne veldig unge. Hva kan vi gjøre for at dette ikke skal bli gjenganger? Aaste 
sender et brev til Klaus som brakte det på bane for FAU. 

Apalløkka har Natteravner. Kanskje kan vi hekte oss på der og gå runder i vårt eget område.  Ta kontakt med 
SALTO og politiet. 

 

 

 

 


