
 
1 Referat FAU-møte 3. januar 2017 

Referat FAU-møte 

Møtedato Tirsdag 3. januar 2017 kl. 17.30 

Sted Møterommet, Rødtvet skole 

Tilstede 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)  

Inspektør Ann Kristin Orderud var tilstede til og med punkt 5 på sakslista. 

Fravær Ina Marlene Fossum-Ieess (1. trinn) 

Referent Stine Gabrielsen (7. trinn) 

Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og referat 

2. Runde rundt bordet: Noe nytt siden sist? 

3. Julen 2017 – basert på erfaringene fra 2016 

4. Elevundersøkelsen 

5. Vårens foreldremøter 

6. 17. mai 2017 

7. Eventuelt 

 

Saksliste 

1. Godkjenning av innkalling og referat 

Innkalling godkjent. Referat godkjent etter justeringer. 

 

2. Runde rundt bordet: Noe nytt siden sist? 

Renhold 

FAU gjør oppmerksom på at Kuben i tiden før jul har vært veldig skitten på grunn av 

mangel på renhold. 

Svar fra inspektør: Årsaken er at det har vært sykdom blant renholdspersonalet. 

SALTO (Sammen lager vi et trygt Oslo) 

FAU-leder foreslo å invitere SALTO-koordinator i bydel Grorud til et eget foreldremøte til 

våren (frivillig oppmøte). SALTO er et samarbeid mellom Oslo kommune og Oslo 

politidistrikt om kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge. 

Beslutning: FAU arrangerer temakveld for foreldre med foredrag fra SALTO-koordinator. 

Planlegges videre på neste FAU-møte. 

 

3. Julen 2017 – basert på erfaringene fra 2016 
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Juleavslutninger: Noen av klassene har hatt julefrokost i stedet for arrangement på 

kvelden. Ulike oppfatninger om dette blant foreldrene. Noen avslutninger krasjet med 

FAU-møtedato. Derfor foreslår FAU at skolen planlegger juleavslutningene for 2017 

allerede nå. FAU ber også om at skolen forsøker å få til så lik praksis for juleavslutninger 

som mulig blant de ulike klassene. 

Beslutning: FAU-leder sender et forslag til rektor med følgende datoer for 

juleavslutninger 2017: 

 1. trinn: mandag 4. desember 

 2. trinn: onsdag 6. desember 

 3. trinn: torsdag 7. desember 

 4. trinn: tirsdag 12. desember 

 5. trinn: onsdag 13. desember 

 6. trinn: torsdag 14. desember 

 7. trinn: tirsdag 19. desember 

Kosedager: FAU påpeker at det er ulik praktisering av kosedager i klassene før jul. 

Gjelder spesielt godteri og brus, om elevene skal ha med hjemmefra, om det er 

beløpsgrenser, om klassekassa skal benyttes osv. FAU ber skoleledelsen om at det går 

ut tydeligere informasjon om hva som gjelder for kosedager. 

Omvendt julekalender: FAU roser skolen for å innføring av Omvendt julekalender 

(Røde Kors). Ber om at den videreføres neste jul. Oppfordrer skoleledelsen til å sette mer 

trykk på oppfølging og informasjon om «kampanjen» underveis. Ønsker også informasjon 

om resultatene i etterkant. 

4. Elevundersøkelsen  

Elevundersøkelsen er gjennomført på 5.-7. trinn og resultatene er klare. Rektor har bedt 

om et eget møte med FAU for å gjennomgå resultatene. FAU er positive til det, og 

avventer forslag om møtetidspunkt fra rektor.  

5. Vårens foreldremøter 

Inspektør informerte om at datoer for vårens foreldremøter er fastsatt: 

 1. trinn: 13. februar 

 2. trinn: 14. februar 

 3. trinn: 15. februar 

 4. trinn: 16. februar 

 5. trinn: 28. februar 

 6. trinn: 1. mars 

 7. trinn: Ikke avklart 

 Alfa og mottak: 7. mars 

Agendaen er foreløpig åpen, og rektor ber FAU om innspill på tema og saker. 
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Beslutning: FAU-leder sender ut en epost til klassekontaktene og ber om innspill på 

tema. Ber om innspill på ett tema fra hvert klassetrinn. Frist for innspill: 20. januar. 

Det ble videre diskusjoner om tema til foreldremøtene, og FAU har foreløpig følgende 

innspill: 

 Informasjon fra FAU 

 Nettvett 

 Språkutfordringer blant foreldre – hvordan sikre at alle får med seg viktig 

informasjon?  

 God tid til åpen debatt og innspill fra foreldrene 

Beslutning: FAU-leder ber om en oversikt fra rektor over de største språkgruppene som 

er representert ved skolen. 

 

6. 17. mai 2017 

Diskusjoner og forberedelser før fellesmøtet med Stedda, kor og korps på neste FAU-

møte. 

7. Eventuelt 

Ingen saker. 

 

Møtet ble avsluttet kl. 19.30 

Neste møte er tirsdag 7. februar kl. 17.30 

 

 

 


