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Referat FAU-møte 

Møtedato Tirsdag 4. april 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) 

Fravær Ina Marlene Fossum-Ieess (1. trinn), Rektor Hanne Cecilie Engh 

Referent Stine Gabrielsen (7. trinn) 

Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og referat fra møte 7. mars 

2. Runde rundt bordet: Noe nytt siden sist? 

3. Vinteraktivitetsdagen 

4. Kaotisk trafikksituasjon ved Kuben 

5. Tilsyn ved Rødtvet skole 

6. Matpausene 

7. 17. mai – oppdatering fra komitéen (Ingrid) 

8. Stedda ønsker samarbeid med FAU 

9. Revidert Handlingsplan for trivsel og forebygging av mobbing 

10. Skolefoto – vurdere ny leverandør 

11. Eventuelt 

 

Saksliste 

1. Godkjenning av innkalling og referat 

Innkalling og referat godkjent. 

2. Runde rundt bordet - nytt siden sist 

Spørsmål/tema til rektor:  

 Er det kildesortering ved skolen? 

 Har hørt at det skal innføres endringer i type friminutt – skal FAU uttale seg før 

vedtak? 

 Kunst og håndverk; det er mye klipp, lim og tegning. Hva har egentlig skolen av 

materialer og utstyr (vever, symaskiner osv). Hva står om dette i læreplanen? 

 Bekymring i foreldregruppene på de eldre trinnene for at barna ikke får det de skal ha 

av timer, særlig ikke i basalfagene. Ønsker en redegjørelse fra rektor. Hvilke rutiner 

har skolen for å sikre at de oppfyller Opplæringslova? 

 På femte trinn har en lærer i klassetime uttalt til barna; «hvis dere snakker 

Groruddalsdialekt, så får dere ikke jobb». FAU reagerer negativt på dette utspillet, og 

ønsker ikke slike holdninger blant de som jobber ved skolen. FAU vil be rektor ta 

dette opp med personalet.   



 
2 Referat FAU-møte 4. april 2017 

 Temakvelden for foreldre var et positivt tiltak. FAU ønsker å arrangere temakveld to 

ganger i året. Kan gjerne gjenta enkelte tema årlig eller annet hvert år (f. eks besøk 

fra Salto-koordinator). 

 

3. Vinteraktivitetsdagen 

FAU har fått muntlige og skriftlige klager fra foreldre på de eldre trinnene. Det ble lagt 

opp til tre valg: Alpint, skøyter eller gå/aketur. Men dagen før ble det bestemt at man bare 

skulle ha gåtur til Lilloseter for alle. Endringen ble begrunnet med "vær og snøforhold".  

Det var snø og kuldegrader disse dagene. Derfor reagerte endel foreldre på at dette ble 

oppgitt som årsak. Det samme har skjedd tidligere år.  

FAU ønsker også å vite om Rødtvet skole har nødvendige ressurser til å gjennomføre en 

dag med flere vinteraktiviteter. 

FAU-leder har tatt dette opp med rektor. 

Svar fra rektor:  

Jeg har hatt møter med aktivitetsgruppa som har lovet å sette opp vinteraktivitetsdagen 

med andre alternativer og begynne planleggingen tidligere. Det betyr å bestille plass 

alternative dager tidlig på høsten. 

Jeg har gitt tydelig beskjed om at det ikke er akseptabelt at dette blir avlyst nok en gang. 

Skolen kan sette av penger til å leie ishall og diverse hvis det må settes opp alternativer. 

Men da må vi være tidligere ute med bestillinger. 

4. Kaotisk trafikksituasjon ved Kuben 

 

Oppfølging av sak fra forrige møte. FAUs inntrykk er at dette har blitt bedre. 

Kommentar fra rektor om parkeringen foran base Hagan:  

Det blir fjernet porter slik at barn og voksne blir tvunget til å gå rundt. Jeg har bedt 

ansatte parkere på Lille Grei, og det fungerer fint. 

 FAU vil stille spørsmål til Skolegårdsgruppen;  

o Hvilke planer har de for arbeidet med de tildelte midlene til oppgradering av 

skolegården?  

o Foreligger risikovurderinger for hvordan arbeidene vil påvirke 

trafikksituasjonen rundt skolen? 

 

5. Tilsyn ved Rødtvet skole 

 

 FAU har ikke mottatt rapporten fra bydelen. Saken følges opp videre. 
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6. Matpausene 

 

 FAU ønsker å spørre rektor om status for skjermbruk i matpausene.  

 Det foreligger en nasjonal anbefaling om minst 20 minutter matpause i skolen 

 FAU understreker nok en gang at det beste er ikke å vise film i matpauser. 

 FAU oppfordrer heller lærer til å lese høyt for barna 

 

7. 17. mai – oppdatering fra komiteen (Ingrid) 

 

 Komitéen har gjennomført første møte 

 Har fått representanter fra alle klassene på 1. og 5. trinn 

 Neste møte er 18. april 

 Har foreløpig ikke valgt leder 

 Har laget referat fra første møte. Dette sendes til FAU. 

 

8. Stedda ønsker samarbeid med FAU 

Etter diskusjoner er FAU enige om følgende: 

 Vi kan ikke ta ansvar for å få på plass foreldrevakter, men tilbyr gjerne tilgang til vårt 

nettverk. 

 FAU vil gjerne bidra til å synliggjøre hva slags fritidstilbud som finnes for barn på 

Rødtvet skole. For eksempel Stedda, Korps, Kor, Sjakk, Kulturskolen osv. 

 

9. Revidert Handlingsplan for trivsel og forebygging av mobbing 

 

 FAU har lest revidert utgave av handlingsplanen, og har noen nye innspill. 

 FAU inviterer rektor til et møte for å gjennomgå innspill til handlingsplanen. 

 Det står at planen er revidert sammen med FAU – dette stemmer ikke, og vi vil be om 

at punktet fjernes 

 FAU ønsker svar på hvordan prosessen med utarbeidelse av planen har vært, og 

hvordan personalet har vært involvert underveis 

 FAU ønsker at handlingsplanen gjennomgås av helsesøster, arbeidsmiljøutvalget og 

sosiallærere.  

 

10. Skolefoto – vurdere ny leverandør 

Diskusjon rundt å bytte til annen leverandør av skolefoto. 

Beslutning: FAU lager en spørreundersøkelse om dette til foreldrene. 

Ansvar: Lene Karin Wiberg 
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11. Eventuelt 

Trafikkgruppa (Fatih): Trafikkgruppa består av representanter fra Rødtvet skole FAU, 

Rødtvet barnehage FAU og Sandås Vel. I mars sendte trafikkgruppa inn forslag til 

trafikksikringstiltak på Rødtvet til Bymiljøetaten Oslo Kommune: 

 30-sone og parkeringsforbud for lastebiler/varebiler i Rødtvetveien fra 

Pottemakerveien til Kalbakken T-bane 

 Opphøyd, bredt overgangsfelt (“skolefelt”) over Rødtvetveien (x Rasmus Engers vei) 

 Fotgjengerovergang over Rødtvetveien i forlengelsen av turvei D15 

 Møteplass/parkering forbudt i Sandåsveien (utenfor Rødtvet barnehage) 

 

Møtet ble avsluttet kl. 2015. Neste møte er tirsdag 2. mai kl. 1730. 


