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Referat FAU-møte 

Møtedato Tirsdag 10. Okt.  2017 kl. 17.30 

Sted Møterommet, Rødtvet skole 

Tilstede Bjørn Petter Moland (rep. for 1. trinn), Anitra Karin Johannesen (rep. for 2. 

trinn), Lene Karin Wiberg (rep. for 3. trinn), Martha Margaret Ray Muniz-

Johnsen (rep. for 4. trinn), Fatih-Murat Aliz (rep. for 5. trinn), Gry Flovild 

(vararep. for 5. trinn), Aaste Kveseth  (rep. for 7. trinn), Tilla Helland (kasserer 

FAU skoleåret 2016/17),  rektor Mona Mohn 

Forfall Ingrid Sundvor (repr for 6.trinn) 

Møteleder og 

referent 

Møteleder Aaste Kveseth  

Referent Lene Karin Wiberg  
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Saksliste 

1. Godkjenning av innkalling og referat 

Innkalling godkjent.  

Aaste informerte om at tre representanter fra forrige FAU godkjente referat fra skoleårets 

siste FAU før sommeren. (6.juni. Referatet er lagt ut på FAUs nettside)  

Referat fra forrige FAU-møte tas til etterretning.  

2. Presentasjonsrunde 

Det nyvalgte FAU-et for skoleåret 2017/18 og rektor presenterte seg for hverandre. Det 

ble også tatt bildet av FAU. 

 

3. Oppstart av skoleåret og høstens foreldremøter 

Representantene ble bedt om å gi tilbakemeldinger om erfaringer fra skolestart og 

høstens første foreldremøte. Alle uttrykte at de i hovedsak var tilfreds med rammene og 

opplegget for foreldremøtene og skolestarten. God blanding av fellesinformasjon fra 
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ledelsen og klassevis orientering/dialog. Gode tilbakemeldinger på at det var grundig 

vektlagt informasjon om den nye Opplæringslovens §9a og retten til trygt og godt 

skolemiljø.  

Et forbedringspunkt til neste foreldremøter er rammene rundt FAU- og klassekontaktene 

sin tid til å informere og ha dialog med foreldre. Det bør være tydelig punkt på 

programmet på fellesdelen og i klasserommet at foreldrekontaktene blir presentert og at 

en representant fra foreldrene får mulighet til å informere fra FAU eller på vegne av 

foreldrekontaktene. Dette bør begge parter (både skolen og foreldrekontaktene) være 

forberedte på og ha avklart tydelig i forkant. 

 

4. Informasjon fra skolen/rektor 

Aaste, Ingrid og Lene Karin har hatt et kort formøte med rektor for å sette henne inn i aktuelle saker 

som har vært tatt opp i FAU forrige periode. Noen av disse er saker som ikke er avklart og hun som 

ny rektor må følge opp. Rektor orienterte om status på avklarte saker og annet hun ville informere 

om.  

a) Lagringsrom til FAU  

FAU har meldt inn behov for et lagringsrom blant annet fordi FAU har overtatt hovedansvar for 17.mai-

markeringen på skolen og trenger et rom til diverse utstyr.  

Orientering fra rektor:  

FAU har fått tildelt et lite lagerrom ved Bessa til div utstyr. Det er nå ryddet og  kan tas i bruk. 

b) Kokebok ble laget av 6.trinn før skoleslutt til Elevvill-festivalen har blitt etterlyst av de som forhåndsbetalte 

den. Avklaring fra rektor: Den er ikke gått i trykken enda fordi det ikke kom inn nok penger til å trykke den. 

Aaste tar informasjon med tilbake til trinnet og rektor undersøker videre om hva som kan gjøres for å rydde opp i 

saken. 

c) Skolegårdsprosjektet (oppgradering av skolegården etter tilslag på søknad om tilskudd til dette)  

Orientering fra rektor:  Arbeidet har vært litt forsinket, men nærmer seg ferdigstillelse. Hun berømmet 

foreldregruppen som har vært veldig aktive for å bidra til fornyelse av skolegården. Rektor vil gjerne ha litt 

oppmerksomhet rundt åpningen, og vil blant annet invitere lokalavisa for å få laget en sak.   

d)  Datoer og rammer for juleavslutning  

Orientering fra rektor:  Hun har sett på datoene som er satt for juleavslutning og på  grunn av dobbeltbookinger 

av rom må disse endres noe. Rektor sjekker muligheter og rutiner og kommer tilbake til saken.  

e) Kort orientering om oppstart av skoleåret 

Rektor fortalte litt om sine erfaringer med oppstarten av skoleåret.  Hun har brukt mye tid på å bli kjentt med 

personalet, elevene og skolen generelt.  Det er 8 nye lærere, derav tre kontaktlærere. Rektor fremhevet at hun 

opplevde det var gode rutiner på oppstart for nye lærere, og de nyutdanna får også ekstra kursopplegg fra 

utdanningsetaten.  Det er 25 færre elever på skolen enn i fjor. Skolen har jobbet mye med forebygge mobbing og 

skape trygge rammer, blant annet friminuttene. Skolen har prioritert å få på plass en ny sosiallærer. Rektor 

opplever dette som en viktig ressurs og det ser personalet frukter av allerede.  

 

5. Runde rundt bordet /eventuelt  

https://rodtvet.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-velferd/rett-til-trygt-og-godt-skolemiljo/
https://rodtvet.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-velferd/rett-til-trygt-og-godt-skolemiljo/
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(Her kan FAU-medlemmene lufte større eller mindre saker de ønsker å dele med FAU 

eller ønsker avklart fra ledelsen. Dersom det blir større diskusjoner, tar vi dem opp igjen 

på et senere møte og setter av bedre tid til saken) 

• Det er dumt at fruktpausen er tatt bort.  

• Det er ikke kjølemulighet til matpakker. Det er dumt for de barna som skal ha mat med til AKS.   

• Overgang skole-AKS i oppstarten virket bra.   

• Film i lunsjen pågår fortsatt – noen foreldre gir tilbakemeldinger om at dette ønskes å kuttes helt.  

• Misnøye med reduksjon av gymtimer. Dette har tidligere vært begrunnet fra skolen med at det er lagt 

inn økter med fysisk aktivitet også utenom de timesatte gymtimene. 

• Klasselister med kontaktinfo til foreldre ønskes av foreldrekontaktene og FAU-repr.  - Klasselister til 

FAU-repr. og klassekontakter  -Klasselister er viktig å ha oppdatert -eks  ift bursdagsinvitasjoner -

mange bruker disse  -Nye elever i klassene kan kanskje ønskes velkommen i Ukeplan, eller på 

eget ”klassebrev” som deles ut som ransepost (dersom de ønsker dette og samtykker)  Og når de 

slutter -ønskes lykke til videre. FAU øsnker informasjon fra skolen på rutiner når det er elever som 

starter eller slutter. Blant annet er det ønskelig at klassens foreldrekontakt blir orientert slik at han/hun 

kan presentere seg for foresatte til den nye eleven.  

• Det kom en del tilbakemeldinger før sommeren om at man savner mer informasjon fra og om AKS. 
Eks annonsering av Foreldrekaffe og når aktivitetene slutter på dagen. FAU-representantene 
opplever at dette allerede er blitt mye bedre etter skolestart. Det kommer også mange 
tilbakemeldinger i foreldregruppen på at man er fornøyd med kurs-opplegget som er startet nå i 
høst.  

 

• Bursdager:  Er det policy i klassene på dette? Diskusujon rundt bordet.  Dersom man inviterer alle 

jenter eller alle gutter eller hele klassen; Da er det ok å gi som ranselpost av lærer. Hvis det kun er 

utvalgte som skal inviteres må dette skje utenfor skoletid og skolens område. FAU ber lærerene hjelpe 

til med utdeling.  

• Det mangler en del utelys i skolegården. Mye organisert aktivitet på kveldstid, men det er lite lys påslått 

ute. Det kan oppleves utrygt og utrivelig. Rektor ser på saken.  

• FAU ønsker at det i ukeplanene til elevene/foresatte står kontaktinfo til en klassekontakt fra hver 
klasse og diskuterte at FAU oftere burde informere kort gjennom disse. (eks ”FAU minner om … og 
neste FAU-møte er <dato>. Ta gjerne kontakt med klassens foreldrekontakt om du har saker du 
tenker FAU bør kjenne til eller ta opp.) ” 

 

• Innspil på tema til avklaring og diskusjon på senere møte: Hva er klassekontakters rolle ift 

læringsmiljøspørsmål? Hva kan og skal klassekontakter involveres i? Hvor langt går 

taushetsplikten til lærer og hva slags informasjon kan en klassekontakt og foreldre få?  Det kunne 

vært fint å få inn både hva som er gjeldende og gå inn på ”gråsoner” her i informasjon til 

klassekontakter.  

• Gry (som også er områdeansvarlig for årets TV-aksjon)  orienterte om årets TV-aksjon, som i år går til 

UNICEF og barns skolegang for krigsrammede barn.  Undervisningsopplegg i Salaby er delt på skolen.  

Oppfordrer til å spre at de trenger bøssebærere.  På blimed.no er det forslag til aktiviteter.  Mangler ca 

40 bøssebærere på Rødtvet-kretsen. (inkl Ammerud)  Oppmøte på Seniorsenteret ved Rødtvet kirke kl 

16.  Facebook-gruppe for Rødtvet. Sletteløkka er ikke innenfor området, men er knyttet til Tonsen eller 

Linderud. FAU oppfordrer til å melde seg som bøssebærer for å støtte opp under UNICEFs arbeid. 

Aaste sender ut til alle klassekontakter.  Brosjyrer deles ut som ranselpost og skolen vurderer å sende ut 

SMS ”hilsen FAU”.  

• Foreldremøter på vårhalvåret – er i februar. Litt tidlig? Er det ulikt på trinnene? Mona tar en runde med 

lærerene om dette.  Obs for oss:  Klassekontakter for neste skoleår skal velges på dette møtet.  

• Fatih orienterte kort om lavterskel språkkontaktordning hvor tospråklige foreldre hjelper andre som 

ikke er så gode i norsk. Eks kommunikasjon fra skolen gjennom ukeplan. Vi har fått en del kontakter på 

plass, men mangler noe. Kan vi klare å få litt mer system på dette? Kan vi få disse presentert på 

Kommentert [LKW1]: syns denne blir  for deltaljert, men 
det er viktige notater for oss selv. Opprette et eget notat der 
vi kan sette inn diskusjonssaker på tema som følger oss...?  
Hva mene dere? Kommenter gjerne i eposten hva dere 
mener om denne saken! 
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nettside?  Kan kontaktlærere bidra til å ”rekruttere” disse? Aaste ber også klassekontaktene sjekke ut i 

klassene om det er noen ressurspersoner som kan brukes. Følges opp av rektor, Aaste og Fatih til neste 

møte 

 

Innspillene tas til etterretning, og FAU-leder vurderer om disse settes opp på senere 

møter, eller om det skal følges opp direkte med rektor.  

6. Årshjul - FAU 

Dette er basert på fjorårets erfaringer, hvilke (årlige) saker som kommer opp og når det er best å behandle dem 

(for skolen og FAU). Ligger vedlagt 

Til orientering/diskusjon 

Tas til etteretning som utgangspunkt for året.  

7. Mobiltelefoner (og mobilklokker)  (Fatih og Martha var ikke tilstede på denne saken) 

Skolen ønsker at FAU tar en diskusjon om temaet. Ikke nødvendigvis for  å endre på dagens praksis (lærere 

samler inn mobiltelefonene om morgenen), men for å ha formulert noen tanker fra foreldregruppen om en sak 

som stadig får nye problemstillinger. 

 

Saken tas opptil diskusjon på neste FAU-møte. Lene forbereder saken. 

 

8. Konstituering av nytt FAU:    

Leder: Aaste stiller til valg 

Nestleder: Ingrid stiller til valg  

Sekretær: Lene Karin stiller  til valg 

Kasserer: Tilla stiller  til valg 

 

(Kommentar om kasserer-rollen  FAU er registrert som organisasjon  

 

Enstemmig valgt. 

 

9. Valg av vararepresentant til skolens driftsstyre (DS)   (Fatih og Martha var ikke tilstede på denne saken)  

 

Foreldregruppens faste representanter i DS er Silje Bell (leder) og Morten Nyhuus-Eriksen.  Vi trenger en 

vararepresentant for Morten. 

 

Bjørn stiller til valg  

 

Enstemmig valgt   

 

 

10. Valg av to representanter til Skolemiljøutvalget (SMU) )   (Fatih og Martha var ikke tilstede på denne 

saken)  

 

To av FAUs medlemmer skal også sitte i SMU.  

 

Lene K stiller til valg. Saken tas opp igjen neste møte for å få valgt en representant til.  

 

enstemmig valgt   

 
 

7. Eventuelt 

Ingen saker. 

Kommentert [LKW2]: denne bør flyttes opp? Sak nr 2?  

Kommentert [LKW3]: Trenger vi å ta med dette? Aaste: 
Kan du isåfall skrive en setning om dette slik at det blir riktig?  
(det med at det er litt mye adm med bytte av kasserer)  
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Møtet ble avsluttet kl.20.00. Neste møte er 7. november kl. 17.30. 

 

 

 

Orientering fra FAU-leder 

Diverse:  

FAU-kurs 19.okt.  –oppfordrer til deltakelse.  

Aaste orienterte om områdemøtet og Oslo KFU 21.november  -  Kommunale  Foreldreutvalget 

arrangerer og inviterer. Vi blir vertskap for møtet og må forberede dette. Tas opp som sak neste 

møte.  

Aaste vurderer å delta på driftsstyremøtet.  

 

 

Kommentert [LKW4]: tas ut om vi lager et eget internt 
oppfølgingsnotat 


