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Referat FAU-møte 04.09.18 
  
Møtedato Tirsdag 4.sept.  2018 kl. 17.30 -18.30 
Sted Møterommet, Rødtvet skole 
Tilstede Bjørn Petter Moland, Lene Karin Wiberg, Marta Muniz-Johnsen, 

Aaste Kveseth, Anitra Johannesen, Tilla Helland, Mona Mohn 
(rektor).  

Forfall Ingrid Sundvor 
Møteleder og 
referent 

Møteleder Aaste Kveseth  
Referent Lene Karin Wiberg  
 

Saksliste 1. Godkjenning av innkalling  
2. Runde rundt bordet - hvem er FAU 2018/19? 
3. Høstens foreldremøter - kort orientering fra rektor - noe FAU 

skal gjøre? 
4. Info fra rektor 
5. Evaluering av klassekontaktmøtet 27. august  
6. Evaluering av SKUP-festivalen i juni  
7. Etablering av nytt FAU – Valg 
8. Oppnevning av representanter til Skolemiljøutvalget og 

driftstyret (behov for avklaring, sak innmeldt av rektor) 
9. Møtedatoer for FAU 2018/2019 

 
 

  
1. Innkalling  
Innkalling godkjennes.  
Det ble foreslått å ta med to ekstra saker på dagsorden; Oppnevning av 
foreldrerepresentant til SMU og oppnevning av ny foreldrerepresentant til driftsstyret.  
Ingrid Sundvor har meldt forfall.  
Stian Dahl ble 03.09 valgt til representant for 1.trinn, men kunne ikke stille på så kort 
varsel.  

2. Runde rundt bordet - hvem er FAU 2018/19? 

Foreløpig oppnevnte FAU-representanter 2018/2019: 
1. trinn – Stian Dahl (ikke tilstede) 
2. trinn - Bjørn Petter Moland 
3. trinn -  
4. trinn - Lene Karin Wiberg 
5. trinn - Marta Muniz-Johnsen 
6. trinn - Ingrid Sundvor (ikke tilstede) 
7. trinn -  
 
S-klassene har i 2017/18 hatt en representant i FAU. Det er usikkert om de ønsker å 
videreføre dette i 2018/19.  
I tillegg har FAU hatt en kasserer. Denne praksisen foreslås videreført 
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3. Høstens foreldremøter  
Rektor orienterte om høstens foreldremøter. Møte for 1.trinn er avholdt 03.09. Bra at 
Aaste var med på møtet for 1. trinn fordi det er viktig å få info om rollen.  
FAU-representantene på trinnet bes presentere seg på foreldremøtene. Kort 
presentasjon av seg selv og FAU-rollen, slik at alle vet hvem det er og hvilken rolle 
man har. 
Bydelsmødrene deltar på møtene. Rektor ønsker tilbakemeldinger på hvordan dette var.  
 
4. Info fra rektor  
Skolen vil gjerne arrangere flere temamøter for foreldre og lærere, og ønsker innspill 
fra FAU på dette til neste møte. 
Skolen vil gjenta mobbeombud Kjersti Owrens tema/innlegg om mobbing og 
inkluderende miljø, denne gang med dialogduker. Skal ha dette som foreldremøte for 
2.trinn.  
 
Det er startet arbeid med å få pusset opp fasaden.  
Undervisningsbygg kommer på befaring 12.sept. og skal utarbeide tilstandsrapport 
 
Mange barn og ungdom er på uteområdet på kveld og i helg. Dette sees på som positivt, 
men vises også igjen med søppel, dessverre. Fokus på Rusken med elevene. 
 
Skolemiljøutvalget (SMU) var ikke aktivt i fjor. Her må det velges en 
foreldrerepresentant. Handlingsplanen for godt skolemiljø skal være en hovedsak her.  
 
Oppstart med læringsbrett: Skolen har hatt to planleggingsdager med eksterne, og to 
hands-on opplæring med lærerne. Mye engasjement og mye produksjon av barna. 
Skolen bestiller videre kursing og er med på et opplegg i regi av Utdanningsetaten.  
Skolen har laget en informasjonsside på nettsidene:  
https://rodtvet.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/laringsbrett/informasjon-om-
innforing-av-laringsbrett/ 
  
Det er 499 elever per 03.09 ved skolen. Det er 7 elever har ikke møtt og som skolen 
ikke har fått tilbakemelding fra. Skolen har fått fire nye lærere. 
 
5. Evaluering av klassekontaktmøtet 27. august 
Tilbakemeldinger på at det i hovedsak var en fin ramme på møtet, og at man bare bør 
gjøre mindre justeringer neste år. Hovedfokus var å få frem betydningen av godt hjem-
skole-samarbeid og få planlagt foreldremøtetema og sosiale treff for trinnet.  
Ikke deltakelse fra 1.trinn.  Skolen bør vurdere å ha foreldremøte tidligere og få valgt 
klassekontakt, slik at de også kan delta på klassekontaktmøtet. 
 
6. Evaluering av SKUP-festivalen i juni 
Aaste har videresendt innspill fra enkelte foresatte og klassekontakter til rektor. Disse 
tas med i vurderingen til neste år. Tilbakemeldingen fra foreldrene er veldig ulike, og 
foreldregruppa er litt delt i synet om dette er et arrangement som bør videreføres og 
forbedres eller om man bør vurdere å gjøre noe alternativt.  
 
7. Konstituering av nytt FAU 
FAU er stemmedyktige og konstituering av nytt FAU kunne gjennomføres.  
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Lene Karin Wiberg (rep for 4.trinn) stilte til valg som leder og ble enstemmig valgt  
Ingrid Sundvor (rep for 6.trinn) stilte til gjenvalg som nestleder og ble enstemmig valgt  
Tilla Helland (kasserer for FAU 2017/18) stilte til gjenvalg som kasserer og ble 
enstemmig valgt 
 
Ingen kandidater meldte seg til rollen som sekretær. Det var enighet om at referatføring 
kunne gå på omgang.  
 
8. Oppnevning av representanter til Skolemiljøutvalget og driftstyret 
FAU må utnevne en representant for Skolemiljøutvalget (SMU).  
Bjørn P Moland ble oppnevnt til foreldrerepresentant i SMU.  
 
Driftsstyreleder Silje Bell skal slutte i DS. FAU ønsker å spørre DS-medlem Morten 
Nyhus Eriksen om han kan overta hennes rolle som leder. FAU ønsker at nåværende 
varamedlem Bjørn P Moland blir ny fast representant i DS dersom Morten N Eriksen 
overtar ledervervet.  
 
9. Møtedatoer skoleåret 2018/2019:  
 
2018 
Mandag 8. oktober 
Mandag 5. november 
Mandag 3. desember 
 
2019 
Mandag 7. januar 
Mandag 4. februar 
Mandag 4. mars 
Mandag 1. april 
Mandag 6. mai 
Mandag 3. juni 
  
Tid og sted dersom annet ikke er oppgitt er møterommet på Rødtvet skole kl 17.30. 
 
Neste møte: Mandag 8. oktober kl 17.30, møterommet på Rødtvet skole 
  
 
Saker som skal opp på møtet i oktober:  

• Gjennomgang av årshjul, FAU  
• Må ta nytt bilde av FAU til skolens hjemmesider 
• Trafikksikkerhetstiltak: Følgegrupper/mindre bilkjøring til skolen 
• Tradisjoner for 7. trinn: Tusenfrydtur og skoleball 

 


