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1. Godkjenning av innkalling og referat  

Godkjent 

 

2. Etablere 17. mai-komite (rapport for 2017-arrangementet vedlagt) 

FAU-representantene på 1. og 5. trinn kontakter klassekontaktene i sine tre klasser på trinnet og ber dem om å 

peke ut en flink og driftig person i hver klasse til å sitte i komiteen (kan gjerne være klassekontaktene selv). Slik 

blir komiteen bestående av 6 personer. Komiteen bør være på plass før jul. 

Dato for Stormøte i Bessa: tirsdag 30. januar kl 18 (FAU inviterer Stedda, kor, korps, Sandås vel, Rødtvet sjakk 

og eventuelle andre) 

Gry stiller fra 5.trinn. FAU-rep på trinnene bidrar til å rekruttere medlemmer.  

FAU generelt kan bidra på møtet i oppstarten for å bidra til erfaringsoverføring.  

30.januar blir det stormøte om 17.feiringen. Aaste innkaller på vegne av komiteen.  

Tilla har startet prosessen med å søke VIPPS-konto og kort på Kiwi.  

Mona booker Bessa til stormøtet 

PR: Husk også på S-gruppa ift informasjon.  

Det kjøpes inn to kaffetraktere som passer til større arrangementer, før info-møtet 30.januar.  

 

 

3. Temamøte for foreldre om forebygging av mobbing og om læringsmiljø 
Dato for møtet blir tirsdag 13. februar 2018 

Mobbeombud i Oslo, Kjerstin Owren, kommer.  

FAU oppfordrer lærerne til å delta.  

 

Innspill til tematikk som ønskes på møtet:  

Hva er foreldrenes rolle for å støtte opp under godt skolemiljø?  

Hva gjør man om man mistenker eller får høre at barna er involvert i eller utsatt for mobbing eller lignende?  

Skolen forteller litt om sitt arbeid for å forbedre læringsmiljøet. GSM –i praksis 

Foreldre som forbilder 

”Faktorer for at mobbing skjer”  Hvem blir mobbet vanligvis og hvorfor?  

 

Praktiske oppgaver avklares neste møte.  



Mona reserverer Bessa og legger i skolens kalender.  

Aaste sørger for å lage en liten sak til nettsiden. 

 

Kort orientering om elevundersøkelsen fra rektor, med vekt på læringsmiljø og mobbing. Denne er ikke 

analysert skikkelig før i januar.  

I fjor var skolen i  ”rød” kategori, og skolen har fått oppfølging av kommunens veiledningsteam.  

Resultater fra årets elevundersøkelse blir presentert på neste møte.  

 

 

4. Nytt fra rektor 

 

Resultater fra nasjonale prøver:  

Går jevnt oppover over de siste årene. Se sak på nettsidene: 

https://rodtvet.osloskolen.no/nyhetsarkiv/informasjon-om-nasjonale-prover/ 

Dette er resultat av systematisk arbeid i første trinnene. Lesing er svakest, men er satsingsområde fremover.  

Derfor har skolen tilpasset opplæring som satsningsområde og vil bla jobbe med rike og åpne oppgaver som er 

tilpasset den enkelte elevs behov. 

Kommentar til Fritakprosenten: Alfa- og mottaksklassene bidrar til å trekke denne opp.  

 

Elevundersøkelsen presenteres på neste møte 

 

Strategisk plan for skolen: – Godt skolemiljø og lesing er fortsatt satsingsområder.  

 

Sluttbefaring i skolegårdsprosjektet før jul.  

 

Tettere samarbeid med Apalløkka skole. Rektor orienterte kort.  

 

IKT-satsing –orientering fra driftsstyret: 

Faser ut ca 200 pcer neste år fra skolen, og avslutter en femårig investeringavtale.  

Satt ned en gruppe med tre lærere og to fra ledelsen.   

Teglverket og Nordtvet kommer for å fortelle om erfaringer.  –også fra foreldre.  

Må ta beslutning om innretning av fornyelse av IKT-utstyr i 2018 innen budsjettet skal vedtas 16.januar, men 

dette må være en del av en langsiktig plan for fornyelse av utstyr og satsing på IKT og digital kompetanse på 

skolen. 

 

Lene lager googledok for å samle innspill fra foreldregruppa/FAU.  

 

 

5. Rutiner og praksis for elevers tilgang og bruk av mobiltelefon i skoletiden - oppfølging 
Ingenting nytt om denne saken. 

 

6.Søknad om penger til skolefane 
Ber alle om å sjekke steder vi kan søke og komme med det til møtet. Vi fordeler steder å søke mellom oss 

Vi søker om kultur- og frivillighetsmidler fra bydelen i mars 

FAU ber Inger Sønderland (som deltok på søkekurs betalt av FAU 2016) om å søke midler.  

FAU tar initiativ til Folkefinansiering av fane- (gjerne gjennom spleis.no) -  Aaste oppretter.  Planlegger timing 

litt.  

 

 

7. Runden – nytt på skolen og trinnene siden sist 

• Vellykket skolegruppemøte på Rødtvet skole 21. november. 39 deltakere, stor geografisk spredning og 

bedre blanding av kjønn og etnisk bakgrunn på deltakerne enn på lenge. Super innsats av FAU med 

kakebaking og ordning og fiksing. Rektor hadde forberedt en veldig god presentasjon av skolen og 

arrangørene var godt fornøyd (de ymtet frampå om at de ville arrangere alle møtene hos oss ...). FAU-

leder måtte dra 35 min på overtid; da sto det fremdeles mange igjen og diskuterte saker. Engasjert 

gjeng. Foreldreundersøkelsen var et av temaene som ble diskutert mest på møtet. Denne ligger ute på 

Rødtvet skoles hjemmesider (og mail med denne er videresendt til dere i dag). FAU-leder mener at 

behandling av foreldreundersøkelsen bør komme inn i årshjulet til FAU. Resultatene vil gi FAU mye 

https://rodtvet.osloskolen.no/nyhetsarkiv/informasjon-om-nasjonale-prover/


nyttig informasjon om hvordan foreldrene opplever skolen. I år var deltakelsen ganske lav. Til neste år 

må vi sette inn støtet (jungeltelegrafen) for å få alle (!) familiene på Rødtvet til å delta i undersøkelsen. 

• Vi har fått avslag på søknad om frivillighetsmidler i Grorud bydel.  

• Har satt TV-aksjonen inn i årshjulet (septembermøtet), slik at vi kan gjøre mer ut av den fra skolens 

side til neste år 

8. Eventuelt 

a) Sak tatt opp av fra Lene Karin Wiberg:  
Representanter fra bydel Bjerke inviterte representanter fra boligsameier og organisasjoner rundt Sletteløkka til 

innspillsmøte om videreføring av områdesatsingen på Sletteløkka (som del av Groruddalsatsingen, 

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-vi-oslo/groruddalssatsingen-2017-2026/ ). 

Staten og Oslo kommune har inngått nytt samarbeid om videre områderettet innsats i Groruddalen for perioden 

2017–2027. Innsatsområdene er barnehage/skole, sysselsetting og nærmiljø. Bydelen ønsker å få bred og direkte 

dialog med beboerne på Sletteløkka for å høre hva de mener bør gjøres. Siden barna på Sletteløkka tilhører 

skolekretsen til Rødtvet skole vil det derfor være viktig å få involvert skolen, barn og foreldre ved skolen for å 

belyse hva som kan og bør gjøres av tiltak. Har skolen vært kontaktet av bydel Bjerke i anledning 

områdesatsingen? Og bør FAU invitere ansvarlige representanter fra områdesatsingen til møte for orientering 

og dialog om hvordan vi kan samarbeide for å få en best mulig satsing for neste periode?  

 
FAU oppfordrer rektor til å ta kontakt for å opprette dialog med bydelen. Rektor har ikke blitt kontaktet om dette 

av bydelen, og vil ta kontakt med bydelen for å invitere til videre dialog. 

 

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-vi-oslo/groruddalssatsingen-2017-2026/

