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Referat FAU-møte 

Møtedato Tirsdag 1. november 2016 kl. 17.30 

Sted Møterommet, Rødtvet skole 

Tilstede Ina Marlene Fossum-Ieess (1. trinn), Lene Karin Wiberg (2. trinn), Marlyn 

Cortez Espelata (3. trinn) Fatih-Murat Aliz (4. trinn), Ingrid Sundvor (5. 

trinn), Aaste Kveseth (6. trinn), Stine Gabrielsen (7. trinn) 

 Rektor Hanne Cecilie Engh og inspektør Ann Kristin Orderud var tilstede 

på første del av møtet, til og med punkt 8 på sakslista. 

Referent Stine Gabrielsen (7. trinn) 

Saksliste 1. Godkjenning av saksliste og referat fra møtet 11. oktober 

2. Presentasjon av Driftsstyret v/Silje Anine Bell 

3. Oppfølgingssaker del 1 

4. Informasjon fra ledelsen 

5. Elevrådet ved skolen 

6. Matro 

7. Retting av lekser 

8. Skoleplattform Oslo 

9. Nettsidene til skolen/kommunikasjon med foreldregruppen 

10. Oppfølgingssaker del 2 

11. Referat fra møte med Kunnskapsministeren og kurs i FAU-arbeid 

12. Eventuelt  

 

Saksliste 

1. Godkjenning av saksliste og referat fra møtet 11. oktober 

Ingen kommentarer til saksliste. Referatet ble godkjent, og sendes til:  

 Sidsel Grandal Berg sidsgb2010@osloskolen.no for publisering på hjemmesiden 

 Alle klassekontaktene (og varaene) 

 Driftsstyret 

 Elevrådet v/kontaktperson Cecilie Gihle  

Ansvar: Stine/Aaste 

 

2. Presentasjon av Driftsstyret v/ leder Silje Anine Bell 

FAU fikk en innføring i Driftsstyrets (DS) sammensetning og ansvarsområder. Vi hadde 

en kort diskusjon rundt hvordan FAU og foreldrerepresentantene i DS skal få til et godt 

samarbeid. Neste møte i DS er 6. desember. 
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Handlingsplan for trivsel og forebygging av mobbing har vært oppe til behandling i DS, 

som ber om at den behandles i FAU. Planen er publisert på skolens hjemmesider.  

Beslutning: Handlingsplanen sendes ut til klassekontaktene med frist for innspill 22. 

november. Handlingsplanen skal behandles i FAU-møte 6. desember. 

Ansvar: Aaste 

3. Oppfølgingssaker (del 1) 

Klasselister og oversikt over klassekontakter, er dette sendt ut til alle 

klasser/klassekontakter? (status fra rektor) 

Rektor kunne ikke svare for om alle lister er sendt ut til alle. Noen har fått, andre ikke. 

Hun mener det skal være mulig å få sendt ut via epost, og sjekker opp dette. 

Elevundersøkelsen (status fra rektor) 

Blir gjennomført i november. 

Nasjonale prøver (status fra rektor) 

Har ikke fått nivåer, kun poengsummer. Kan indikere på noe svake resultater på regning. 

Bedre resultater i engelsk. Forbedring i alle fag på elever fra Rødtvet skole som nå går i 

8. klasse.  

 

4. Informasjon fra ledelsen 

Ingen saker. 

 

5. Elevrådet (spørsmål til rektor) 

FAU ønsket informasjon om skolens mål, organisering og praktisering av 

elevdemokratiet. Hva er den enkelte tillitsvalgtes oppgave og hva er elevrådets 

oppgave? 

Rektor informerte om skolens retningslinjer for praktisering av elevdemokratiet. 

Retningslinjene er beskrevet i styringsdokumentet «Slik gjør vi det på Rødtvet skole». 

Beslutning: Informasjonsteksten om elevrådet skal legges ut på skolens hjemmesider. 

Ansvar: Rektor 

 

6. Matro (spørsmål til rektor) 

Er det bare 15 minutter som er satt av til spising og de andre 15 minuttene til 

læring? Blir det vist film/TV mens elevene spiser? Hvilke retningslinjer gjelder ved 

skolen? 

Rektor viste frem retningslinjer/rutiner for matpauser, som er beskrevet i skolens 

styringsdokument «Slik gjør vi det på Rødtvet skole». Ifølge retningslinjene skal det 

settes av minst 30 minutter til matpause på 1.-3. trinn og minst 20 minutter på 4.-7. trinn. 
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I retningslinjene står det også at lærer kan vise tv/film i matpausen maks to dager i uken. 

FAU er ikke enige i dette punktet, og ønsker at matpauser skal være uten tv/filmvisning. 

FAU godtar retningslinjene som rektor har lagt frem, men uttrykker sterk skepsis til 

tv/filmvisning i matpauser. Foreldregruppen er samstemt i dette, og vil følge opp dette 

nøye fremover. 

Beslutning: Rektor tar en ny gjennomgang med personalet med hvilke retningslinjer som 

gjelder for matpauser. 

7. Lekser (spørsmål til rektor) 

Har skolen utarbeidet felles retningslinjer for hvordan leksene skal rettes, eller er 

det opp til hvert enkelt trinn/kontaktlærer å avgjøre dette?  

Rektors holdning er at hvis man gir lekser skal man følge opp. Det er ikke alle lekser som 

nødvendigvis vil bli rettet, men hovedregelen er å følge opp de lekser som gis. 

Inspektøren informerte om at plangruppa blant annet skal utarbeide en felles standard 

for ukeplan. Hun tar med seg spørsmålet om lekser inn i plangruppa. Der skal de også 

diskutere hva målet med lekser er. 

FAU stilte også et spørsmål om hvordan lekser i leksehjelpen blir fulgt opp?  

Rektor sjekker ut dette og følger opp. 

Beslutning: Rektor formidler til personalet at foreldrene ønsker at lekser skal rettes. 

8. Skoleplattform Oslo 

Rektor ga en kort informasjon om Skoleplattform Oslo, og status for arbeidet ved Rødtvet 

skole. Mer informasjon står i dokumentene «Slik gjør vi det på Rødtvet skole» og 

«Kanalstrategi for Rødtvet skole». Informasjon fra disse dokumentene skal gjøres 

tilgjengelig for foreldrene via nettsiden og/eller skoleplattformen. 

Ansvar: Rektor 

9. Nettsidene til skolen/kommunikasjon med foreldregruppen 

FAU ønsker redaktørtilgang til FAUs sider på nettsidene til skolen. Rektor sjekker om 

dette er mulig.  

Vi diskuterte flere mulige kanaler for bedre informasjon til foreldrene. I første rekke skal 

informasjon legges ut på nettsiden, inkludert bilde av FAU. 

FAU vil se nærmere på muligheten for å opprette en FAU felles epostkasse, og bruke 

nyhetsbrev, videoreferat og SMS som infokanaler.  

Saker til FAU skal meldes inn via klassekontakt. 

10. Oppfølgingssaker del 2 

 Vararepresentanter til FAU: Vara 4. trinn: Anette Jakobsen 

 Tips og råd til klassekontaktene: Utkast laget av Tilla. Renskrives av Stine. Legges 

ut på nettsidene til skolen og skal kunne printes til klassekontaktene. Lene Karin 
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sjekker ut om QR-kode kan brukes/sendes via SMS for å legge til skolens FAU-sider 

som app-knapp. 

 Opprette FAU-konto: Under arbeid. (Tilla) 

 Høringsuttalelse ny barnehage i Rødtvetveien: Levert. (Stine) 

 Tilbakebetaling kurs: To foreldre i Skolegårdsgruppa har gått på kurs i å søke 

penger til oppgradering av uteareale. FAU sjekker om det står noe om dette i tidligere 

referater (Ingrid). 

 Trafikkgruppe: Mål - jobbe med forbedring av trafikksituasjonen rundt skolen, 

inkludert mer hensynsfull kjøring av foreldre. Gruppa er opprettet av Aaste, og består 

av: 

 Kristian Egil Batta Torheim, Morten Nyhuus Eriksen og Joakim von Brandis. FAU-

representant i gruppa er Fatih-Murat. 

 FAU skal informere foreldrene om at en trafikkgruppe er opprettet, og be innspill til 

saker. 

 Vedtekter for FAU: Utsettes på ubestemt tid. Ansvar for å ta opp saken igjen: Aaste 

  

11. Referat fra møtet med Kunnskapsministeren og kurset i FAU-arbeid  

Aaste informerte kort om møtet med Kunnskapsministeren og kurset i FAU-arbeid. 

Saleh Fahimpor, pappa på Rødtvet skole, holdt innlegg til ministeren om forskjellene i 

foreldregruppen ved skoler i Groruddalen. Aaste inviterer ham til et FAU-møte.  

Skolen skal ha utarbeidet en plan for fokusområder i AKS. FAU vil be om at skolen legger 

frem denne planen i vårt neste FAU-møte. 

 

Møtet ble avsluttet kl. 19:55 

 

Til neste møte: 

 Handlingsplan for trivsel og forebygging av mobbing 

 Plan for fokusområdene på AKS 

 Frist for å melde saker til neste møte: tirsdag 22. november 


