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Referat FAU-møte 

Møtedato Tirsdag 11. oktober 2016 kl. 17.30 

Sted Møterommet, Rødtvet skole 

Tilstede Ina Marlene Fossum-Ieess (1. trinn), Tilla Helland (vara 2. trinn), Fatih-

Murat Aliz (4. trinn), Ingrid Sundvor (5. trinn), Aaste Kveseth (6. trinn), 

Stine Gabrielsen (7. trinn) 

 Rektor Hanne Cecilie Engh og ass. rektor Ulf Nyborg var tilstede på 

første del av møtet, til og med punkt 4 på sakslista. 

Referent Stine Gabrielsen (7. trinn) 

Saksliste 1. Presentasjonsrunde og evt kommentarer til sakslista  

2. Referat fra 5. september 

3. Informasjon fra rektor 

4. Oppsummering av klassekontaktmøtet 24. august 

5. FAU 2016/2017 Rollefordeling 

6. Skolens driftsstyre (DS) 

7. Vedtekter for FAU  

8. Planer om ny barnehage i Rødtvetveien 

9. Eventuelt 

 

Saksliste 

1. Presentasjonsrunde og eventuelle kommentarer til sakslista 

Kort presentasjonsrunde av de fremmøtte. Ingen kommentarer til sakslista.  

 

2. Referat fra FAU-møte 5. september 2016 

Det ble diskusjon rundt noen av temaene fra forrige referat. 

2.1 For å sikre kontinuitet og forutsigbarhet i FAU besluttet vi at: 

 FAU-representanter deltar på vårens foreldremøter for å informere om FAU-arbeidet 

 Valg av nye klassekontakter og FAU-representanter velges på vårens foreldremøter 

 FAU-representant deltar på høstens foreldremøter på 1. trinn for å informere om hva 

FAU og klassekontakter er 

 FAU sitter til og med 5. september i neste skoleår 

2.2 For å sikre bedre informasjon fra FAU til foreldrene diskuterte vi: 

 Muligheten for å bruke litt på plass på ukebrevet fra lærerne til å informere om hvor 

man finner seneste FAU-referat. Ass. rektor sjekker ut om dette er mulig å få til. 

Videre besluttet vi: 
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 Møtereferat legges ut på skolens nettsider. Referent sender til redaktør når godkjent. 

 Å legge ut mer informasjon om FAU på skolens nettsider. Blant annet bilder av 

representantene, og informasjon om saker vi jobber med og hvilke foreldre som er 

engasjert i ulike saker/arbeidsgrupper.  

 Referatet skal ikke offentliggjøres før det er godkjent i FAU. 

2.3 FAU ønsker å støtte klassekontaktene i deres rolle, og besluttet at: 

 Vi samler tips til klassekontakter på skolens nettsider, slik at de får en idébank de kan 

bruke som støtte i sitt arbeid.  

 Tilla Helland starter arbeidet med å samle sammen konkret informasjon og tips 

2.4 FAU bemerket at det ikke er sendt ut fullstendige klasselister og oversikt over 

klassekontakter. 

 Rektor informerte om at klasselister og oversikt over klassekontakter snart skal 

sendes ut. Det har vært noe utfordrende å få samlet inn eposter og telefonnumre. 

 FAU-leder bemerket at FAU bør oppfordre klassekontakter til å samle 

kontaktinformasjon fra egen klasse. 

 

Oppdatering til punkt 6, Eventuelt:  

FAU har kr 23348,24. Disse står i dag på konto hos siste registrerte kasserer, Tove Lill 

Stendal. Hun ønsker å overføre disse pengene så fort som mulig til en konto. Vi diskuterte 

hva som vil være en god løsning på hvordan vi skal oppbevare disse pengene.  

Videre diskusjon og beslutning, se punkt 5 FAU 2016/2017 Rollefordeling. 

 

3. Informasjon fra rektor 

Elevundersøkelsen 

Skoleledelsen jobber med å forberede elevundersøkelsen, som gjennomføres i løpet av 

2016. 

Resultatene fra undersøkelsen skal legges frem ubearbeidet for FAU. Rektor melder inn til 

FAU-leder når undersøkelsen er klar. FAU setter av et ekstra møte til dette. Dato besluttes 

så fort datoen for resultatene er klar. 

Skolen har planlagt at lærerne skal gi elevene god informasjon om undersøkelsen i forkant, 

blant annet med å forklare hva de ulike svarkategoriene betyr.  

Når resultatene er klare blir skolene kategorisert som gul, grønn eller rød, etter hvor stor 

prosentandel som har rapportert om mobbing. Rektor tror grensen fra grønn til gul kategori 

går ved 7 prosent. Rødtvet skole var ved sist undersøkelse på gul kategori. Tallene skal inn i 

skoleledelsens målstyringsdokument. 

 

Nasjonale prøver 
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Blir gjennomført i 5. trinn i perioden 18. oktober til 2. november. 

 

4. Oppsummering av klassekontaktmøtet 24. august 2016 

FAU mener klassekontaktmøtet er et positivt tiltak, og mener det bør gjennomføres også 

neste år. 

Møtet ble gjennomført før alle klassekontakter og FAU var valgt, men dette løses ved at valg 

skjer under vårens foreldremøte, ref. punkt 2.1 på sakslista. 

FAU-leder bemerket at det er foreldrenes ansvar å sørge for valg av klassekontakter. FAU 

foreslår at kontaktlærerne skal delta på møtet, og at det ledes av FAU og rektor sammen. 

 

For å gi tips og støtte til klassekontaktene, skal FAU lage en liste over ting man kan ta 

initiativ til som klassekontakt, for eksempel ulike sosiale tiltak. Ref. punkt 2.3 på sakslista. 

Rektor og assisterende rektor forlot møtet etter dette punktet. 

 

5. FAU 2016/2017 Rollefordeling 

Følgende ble enstemmig valgt: 

 Referent: Stine Gabrielsen 

 Leder: Aaste Kveseth 

 Nestleder: Ingrid Sundvor 

 Kasserer: Tilla Helland 

Beslutning: Vi starter prosessen med å opprette en FAU-konto, og tar kontakt med tidligere 

kasserer Tove Lill Stendal for å få overført FAU-pengene. 

Ansvar: Tilla 

Det kom opp et spørsmål om hvordan FAU tidligere har fått inntekter. Ingen i møtet kunne gi 

svar på dette. 

FAU-leder bemerket at hver klasse skal ha en klassekasse, og at det er klassekontaktenes 

oppgave å håndtere den.  

6. Skolens driftsstyre (DS) 

FAU valgte i juni foreldrerepresentantene Silje Anine Bell og Morten Nyhuus Eriksen til 

skolens driftsstyre. 

I dagens møte foretok vi valg av vararepresentant til driftsstyret. 

Beslutning: Ina Marlene Fossum-Ieess ble enstemmig valgt. Dette meldes inn til driftsstyret.  

Ansvar: Aaste 

 

Beslutning: FAU inviterer en av driftsstyrerepresentantene til FAU-møtene for å gi 

informasjon fra driftsstyremøtene.  

Ansvar: Aaste 
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7. Vedtekter for FAU  

Vi gikk gjennom FUGs forslag til vedtekter for FAU. Vi gikk også gjennom et forslag fra 

rektor. 

Vi var enige om at det viktigste for FAU nå er å diskutere arbeidsflyt, hvordan vi ønsker å 

jobbe og hvordan vi skal få frem gode saker. Når vi har etablert dette kan vi beslutte våre 

vedtekter. 

Beslutning: FAU arbeider videre med dokumentet senere. Settes på sakslista i et senere 

møte.  

Ansvar: Aaste 

 

8. Planer om ny barnehage i Rødtvetveien 

Prosjektbeskrivelse:  

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2016088761 

 

Vi diskuterte om FAU ved Rødtvet skole har meninger om dette og om vi skal sende inn en 

uttalelse innen høringsfristen den 31.10. 

Forslag: FAU sender inn en uttalelse som sier noe om parkeringen i Rødtvetveien i dag. 

Om de store bilene og de små skolebarna.  

Beslutning: Vi skriver en høringsuttalelse, som sier noe om trafikksituasjonen i Rødtvetveien 

i dag. Om de store bilene som står parkert der og elevenes skolevei. Utkast sendes først ut 

til FAU for innspill før det sendes som en høringsuttalelse. 

Ansvar: Stine Gabrielsen 

 

9. Eventuelt 

Trafikksituasjonen Rødtvetveien 

Vi diskuterte om FAU skal ta initiativ til engasjement for å få gjort noe med trafikksituasjonen 

i Rødtvetveien fra krysset Rasmus Engers vei og ned mot Trondheimsvegen.  

Beslutning: FAU ønsker også å jobbe videre med trafikksituasjonen. Vi sender en melding 

til foreldre som allerede har et engasjement i dette. Målet er å få i gang en gruppe som kan 

drive denne saken videre. 

Ansvar: Aaste 

 

Varaer FAU 

Alle FAU-representanter forsøker å få på plass en vara før neste møte. 

Saker til neste møte: 

Sendes inn til Aaste så fort som mulig. 

Saken bør inneholde en problemstilling med litt bakgrunnsinformasjon. Den bør også 

formuleres tydelig når det gjelder hva vi skal diskutere og eventuelt beslutte. 

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2016088761
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Møtet ble avsluttet kl. 20.10 

 

 
 

FAU skoleåret 2016/2017: 

1. Trinn: Ina Marlene Fossum-Ieess  

2. Trinn: Lene Karin Wiberg (vara: Tilla Helland) 

3. Trinn: Marlyn Cortez Espelata (vara: Martha Margaret Ray Muniz-Johnsen) 

4. Trinn: Fatih-Murat Aliz  

5. Trinn: Ingrid Sundvor  

6. Trinn: Aaste Kveseth (vara: Kristine Haugerud) 

7. Trinn: Stine Gabrielsen 

 

Møteplan FAU skoleåret 2016/2017: 

Møtene starter kl 17.30 og holdes i møterommet på skolen (ved administrasjonen). Rektor eller 

representant fra ledelsen er med i starten av møtet 

Tirsdag 11. Oktober 2016 

Tirsdag 1. November 2016 

Tirsdag 6. Desember 2016 

Tirsdag 3. Januar 2017 

Tirsdag 7. Februar 2017 

Tirsdag 7. Mars 2017 

Tirsdag 4. April 2017 

Tirsdag 2. Mai 2017 

Tirsdag 6. Juni 2017 


