
 FAU – møte – 1. feb. 2016 
 

Tilstede: rektor, Brendan Martin (2.-trinn), Matthew Whiting (3.-trinn), Alexandra Arne (4.-trinn), Mette 

Tverli (5.-trinn) og Johanna Ramirez (6.-trinn) 

 

1. Godkjenning av referat fra 11. januar 2016 

Til pkt. 3 - Omdømmebygging: Skal FAU ha noe med det å gjøre? FAU-gruppa lurer på om alt som blir tatt 

opp i FAU skal engasjere/involvere foreldregruppa eller om det er informasjon. Skolens plan for 

omdømmebygging var kun orientering fra rektor. 

Til pkt. 6 – Eventuelt: Håndtering av mobbesaker og krenkelser: Fau har bedt om en orientering i 
form av caser. Rektor informerer om saksgangen i en mobbesak skolen har hatt og hvordan dette 
ble løst.  

Til pkt. 5 - Foreldremøter – ønske om at foreldre skal diskutere caser som handler om mobbing. 
Foreldremøtene blir i løpet av mars /april.  

2. Informasjon fra rektor vedr. budsjett 

Det er et høyt merforbruk. Noe vi har dratt med fra i fjor. I tillegg ble elevantallet lavere enn forventet. 

Skolen har dermed flere ansatte enn det den får midler for og ser seg nødt til å nedbemanne. As.rektor 

har fått ny jobb på en annen skole. Sosiallærer er konstituert i hennes rolle. Det er spesialpedagogene og 

S-klassene som blir mest berørt. 2-3 lærere er meldt overtallige.  

3. Henvendelse vedrørende Stedda 

Skolen har fått inn rapporter om uhyggelige hendelser på Stedda. Henvendelsene involverer elever fra 

forskjellige trinn.  Vi inviterer Claus, Stedda-ansvarlig, til neste møte for å høre om deres rutiner og 

hvordan vi kan ivareta barnas sikkerhet.  

4. Henvendelse vedrørende spisepause 

Foreldre og barn syns de har dårlig tid til å spise. Skolen kjenner seg ikke igjen. FAU ønsker at barna skal 

kunne sitte og spise uten stimuli, i form av film. De bør heller bli oppfordret til å snakke med hverandre.  

Rektor tar det opp med plan-gruppa. 

5. Oppfølging av trafikkdiskusjonen 

Hvem kan vi kontakte? Bydelspolitikere? Politiet? Lokalavisa? 

Foreldre kan være ute og veilede barn og foreldre, slik at de går riktig.  



FAU – oppfordrer klassekontaktene til å organisere foreldrepatruljer, i kampanjeform. Ta dette opp på 

foreldremøtet som kommer.  

6.  Eventuelt 

a) Kontinuitet i FAU og klassekontakt vervet. Vi ser at det er hensiktsmessig å sitte i flere år slik at 

man blir kjent med hverandre og systemet.  

b) Rødtvet skole har nå fått to grupper til; alfabetiseringsgruppe og mottaksklasse. 

c) 3. trinn har hatt foreldremøte.  De skal lage en foreldrecafé for å diskutere hvordan lære 

barn nettvett. Godt initiativ! Kan dette være av interesse på andre trinn? 

Neste møte 7. mars.  

 


