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Neste FAU-møte: tirsdag 6. Februar 
 

 

1. Godkjenning av innkalling og referat (ligger vedlagt) 

godkjent 
 
2. Kort runde rundt bordet: Siden sist 

ingen spesielle saker ble tatt opp av FAU-representantene 
 
3. Evaluering av skolens juleforberedelser 

I hovedsak gode tilbakemeldinger fra foreldrerepresentantene 
Omtale av fortellerstund som ”alternativt tilbud”. Oppfordrer skolen til å reflektere over om det er rett 

måte å omtale tilbudene på. Varierende kommunikasjon med foreldre og kontaktlærere i forkant.  
Konseptet ”omvendt julekalender” bør gjennomføres skikkelig om det skal være. 
Ledelsen har sendt ut evaluering til lærerne og venter på svar fra denne.  

 



4. Områdesatsing  Sletteløkka (Bjerke bydel) - noe nytt? 

Mona har tatt kontakt med Ragnhild Olavsen i bydel Bjerke. Rektor blir satt på mailingliste og har 

invitert bydelen til nærmiljømøte på skolen. Apalløkka skole skal også inviteres.  
 
5. Elevundersøkelsen 

10.8%  -nå 9.3%  -og er fortsatt en ”rød skole” og får oppfølging fra læringsmiljøteamet i 

kommunen.  Av disse er det færre elever som blir mobbet flere ganger i måneden. 
Generelt i Oslo dårligere resultat i år. 

 
Rektor orienterte litt om prosessen for oppfølging av dette –fra ledelsen og ned til klassenivå.  
GSM er fortsatt satsingsområde for skolen. Spesielt innsats på 7.trinnet nå.  

 
Fra diskusjonen: Innspill knyttet til overgang fra 4-.5.trinn –det skjer kanskje noe i overgangen til 

mellomtrinnet, som krever ekstra oppmerksomhet.  
 
6. Resultat av nasjonale prøver (rektor) 

Ledelsen kunne informere om at årets prøve ga beste resultat på Rødtvet noen gang. Bedre enn Oslo-

snittet på engelsk og regning og fremgangen siste fire år tilsvarer 1,5 år i skolegang. Ledelsen mener 

dette er et resultat av systematisk jobbing over flere år.  
Suksesskriterier som ble løftet frem av ledelsen: 

• Gode planer og sammenheng mellom planer og aktiviteter som gjennomføres.  

• Gode på modellering (å vise eksempler, språk, holdninger i stedet for bare fortelle)  

• God spesialundervisning for de som trenger ekstra støtte.  

• Faget har vært viktig og teamet har utfylt hverandre godt.  

• Faglærerne i alle fag har vært godt involvert (ikke bare norsk og matte)  

• Har et opplegg for å analyse overgangene mellom småskoletrinn, mellomtrinn og 

ungdomstrinn for at lærerne skal forstå hva som forventes av dem. 

 
Skolen oppfatter at prøvene er et nyttig verktøy i det pedagogiske arbeidet og bruker mye ressurser for å tolke 

resultater fra prøvene på klassenivå. Et viktig spørsmål å stille seg er: Hva skal til for å løfte elevgrupper på 

enkelte ferdigheter? AKS-personalet skal også delta med støttende aktiviteter for lesing, regning og engelsk.  
 
FAU synes dette arbeidet virker systematisk og godt, og ga skolen ros for elevenes resultater og det gode 

langsiktige arbeidet som er nedlagt.  Men enkelte medlemmer reagerer likevel på bruken av uttrykk som “prøve-

prøve på overgangsprøve” blant lærere, og oppfordrer skolen til ikke å øve på å ha prøve, men fokusere på at 

prøvene er til for å kartlegge hvor elevene står faglig.  
 
7. Innspill fra FAU til vårens foreldremøter 
Planlegging av møte for lærere i morgen. Skal etter planen være før vinterferien.  
Valg av klassekontakter må være på dette møtet.  
Trenger å få opp kunnskap om rollene FAU-rep og klassekontakt, og motivasjon til å bli og bruke 

klassekontakter og FAU-repr.  FAU-rep sitter til og med september for å sikre overgangen.  
Oppfordrer til å være to rep i hver klasse i år også.  
 
Vi reviderer permen. Aaste sender ut infoskrivet fra permen til klassekontaktene med spørsmål om 

tilbakemelding på innholdet i permen.  
 Sendes ut skriv om rollen i forkant av møtet.  
Bruke Anitra og klassen 4B som case på samarbeid mellom FAU-rep og klassekontakter på klassekontaktmøtet 

til høsten 
 
Bruke foreldremøtene til mer dialog og innspill fra foreldrene. Konkrete saker som foreldrene engasjerer seg i.  
 
Lærerne må ta initiativ til planleggingsmøte om foreldremøtet, og at lærerne har ansvaret for møtet selv om 

foreldrene har medvirket til innholdet. Lærer bes også støtter opp under valg av klassekontakt. Aaste informerer 

klassekontakter. 
 

8. 17. mai-møte i Bessa med kor, korps, Stedda, FAUs 17.mai-komite, tirsdag 30. Januar kl 18  



 
Årets 17. mai-komite er: 
 
1A Tanja Guro Todal Miller 

1B Navjet Singh Nijjer 
1C Thu Nguyen 
 
5A Ann-Jeanette Gjengedal 
5B Gry Flovild 
5C Mia Nordsveen 
  

 
Gry har laget invitasjon til lag og foreninger til stormøtet 30. januar.  
Ulf eller Ann-Kristin oppfordres å delta fra skolen. Hvilke kanaler bør brukes og hva skal vi informere om og 

ikke? Kontakt med bydelen om informasjonsside eller skal vi ha en selv på Rødtvet skole sin nettside?  
 
Rødtvet sykehjem og velforeninger og boligsameier inviteres.  
 
9. Temamøte med Oslo kommunes mobbeombud 13. Februar 
Sak om møtet ligger på skolens side.  Aaste sender mail til klassekontakter om innspill på tema. 
 
10.  Saker fra rektor    
Informasjon og reklamering av fritidstilbud – hvordan håndterer skolen dette? Tar en oppfølgingssak om dette.   
 
Helsesøster Grete har sagt opp stillingen sin og slutter 14. februar.   
Ane har startet i en 50% stilling, men det vil ta tid å få fylt opp 100% stillingen.  
PPT-tjenesten har vært lite tilgjengelig det siste halvåret pga sykdom.  
 
Belysning av skolegården; Rektor har tatt opp på driftsmøte. Dette skal de se på. De får også malt klasserom 
 
Mye søknader om fri for ferie. Sier mye nei.  
 
Læringsbrett; Økning på 300 000 kr i budsjett ift bøker og IKT tidligere. Inn i dette ligger også 500 000 i 

opplæring over to år. Det er satt ned en IKT-gruppe på skolen. Budsjett godkjent i driftsstyret.  
 
17. toget i byen – FAU støtter at 1.klassene deltar ikke på toget i byen.  Det må lages noe opplegg for 

1.klassingene som ikke får delta.  (eks tog fra sykehjem til skolen? )  
 
Budsjettet:  
Merforbruk på 4,3 mill (av 84 mill) i 2017. Rektor orienterte kort om tiltak for å få ned merforbruket i år. 
 
     
 
Neste FAU-møte: tirsdag 6. Februar 17.30 
 

 


