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Referat FAU-møte 

Møtedato Tirsdag 6. desember 2016 kl. 17.30 

Sted Møterommet, Rødtvet skole 

Tilstede Ina Marlene Fossum-Ieess (1. trinn), Marlyn Cortez Espelata (3. trinn), 

Fatih-Murat Aliz (4. trinn), Ingrid Sundvor (5. trinn), Aaste Kveseth (6. 

trinn), Stine Gabrielsen (7. trinn)  

Ass. rektor Ulf Nyborg og rektor Hanne Cecilie Engh var tilstede til og 

med innledende del av punkt 4 på sakslista.  

Fravær Lene Karin Wiberg (2. trinn) og Tilla Helland (vara 2. trinn) har gyldig 

fravær på grunn av juleavslutning.  

Referent Stine Gabrielsen (7. trinn) 

Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og referat 

2. Oppfølgingssaker + siden sist 

3. Fokusområder i AKS. Presentasjon av skolens plan (Rektor). 

4. Handlingsplan for trivsel og forebygging av mobbing 

5. Eventuelt 

 

Saksliste 

1. Godkjenning av innkalling og referat 

Innkalling godkjent. Referat godkjent etter justeringer. 

 

2. Oppfølgingssaker + siden sist 

Forslag om skolegenser (Elevrådet) 

Elevrådet presenterte forslag om å tilby skolens elever kjøp av skolegenser. 

Leverandøren tilbyr flere typer skolegensere i ulike priskategorier og kjøp via nettbutikk. 

Forslaget innebærer også at skolen holder en tegnekonkurranse for å finne ett motiv som 

skal printes på skolegenserene. 

FAU støtter forslaget. 

17. mai-arrangement (Rektor) 

Koret og korpset ønsker ikke lenger å ha ansvar for 17. mai-arrangementet. De ber om at 

FAU tar over arrangementet. Stedda ønsker fortsatt å delta som arrangør. FAU er 

positive til dette, og foreslår at ansvaret tildeles 5. og 1. trinn på skolen. 

Beslutning: FAU innkaller Stedda, kor og korps til FAU-møtet i februar, for 

erfaringsoverføring og videre planlegging. 
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Oppgradering skolegården (Rektor) 

Skolegårdsgruppa (tre foreldre, rektor og lærer) har søkt Sparebankstiftelsen og fått 

innvilget 1 500 000 kroner til oppgradering av skolegården. Gruppa har lagt frem 

konkrete planer på oppgraderingstiltak. Mer informasjon kommer fra skolens ledelse. 

Trafikkgruppa (Fatih-Murat) 

Trafikkgruppa er etablert. Hadde første møte 17. november. Saker: 

– Rødtvet FAUs høringsuttalelse om ny barnehage i Rødtvetveien. Trafikkgruppa vil 

følge opp konsekvenser i trafikksituasjonen ved nye Rødtvet barnehage. 

– Lastebiltrafikk og parkering i Rødtvetveien. Vil utarbeide et forslag om fartsgrense på 

30 km/t, og parkeringsforbud for lastebiler. Vil også foreslå fotgjengerovergang der 

turvei D15 møter Rødtvetveien.  

– Jobber også med å vurdere fotgjengerovergangen i krysset Rasmus Engers vei og 

gangvei fra Rødtvetveien til Rødtvet t-banestasjon. 

– Trafikksituasjonen ved Rødtvet barnehage 

– Kjøring av barn til Rødtvet skole. Mange som ikke bruker kiss-and-ride-området. Noe 

kritisk til om dette er hensiktsmessig utformet. 

Trafikkgruppa foreslår at skolens ledelse sender ut en skole-sms med oppfordring om å 

slippe av barna ved kiss-and-ride-området. 

Gruppa skal 8. desember møte bydelsutvalget, har fått 30 minutter til å snakke om sine 

saker.  

3. Fokusområder i AKS. Presentasjon av skolens plan, ved rektor + diskusjon i FAU 

Rektor gjennomgikk planen. Alle aktiviteter er obligatoriske. Alle aktivieteter skal være 

læringsstøttende. AKS har egne mål for språkopplæring. Rektor påpeker at gratis 

kjernetid på AKS ikke skal påvirke aktivitetstilbudet. 

FAU påpeker at det er viktig at ansatte på AKS kan godt norsk. 

FAU påpekte at foreldrene ikke har fått noe informasjon om aktiviteter i julen. Rektor 

sjekker opp. 

4. Handlingsplan for trivsel og forebygging av mobbing 

FAU ønsket en begrunnelse fra rektor for valget av Zero-programmet. Bakgrunnen er at 

Utdanningsdirektoratet har gitt penger til tre antimobbe-program, hvorav Zero ikke er et 

av disse. 

Svar fra rektor: Zero-programmet er kun brukt som utgangspunkt for innholdet i 

handlingsplanen. Rødtvet er ikke en del av Zero-programmet. 

Et av programmene som har fått penger fra Utdanningsdirektoratet er Atferdssenterets 

PALS-program. Rektor har etterspurt dette programmet fra Oslo kommune, men 

kommunen gir ikke støtte for det programmet. Da må skolen betale det selv (25 000,- i 

året). 
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FAU ønsket svar på hvorfor Rødtvet skole har valgt Mitt Valg fra Lions. 

Svar fra rektor: Mitt Valg er ikke noe program, men en bok som skal støtte lærerne i sitt 

arbeid med holdninger. Vi har fått det finansiert av Grorud Lions. 

FAU uttrykker skepsis til at skolen tar i bruk et opplegg sponset av en privat organisasjon, 

selv om innholdet kan være både bra og nyttig. 

Det ble lange diskusjoner rundt handlingsplanen. FAU har også mottatt mange konkrete 

tilbakemeldinger fra foreldrene. 

FAU har følgende tilbakemelding til Driftsstyret på handlingsplanen: 

• Dårlig norsk 

• Dårlig struktur 

• Vanskelig å lese og forstå 

• Reagerer på begrepsbruken 

• Savner begrunnelse/hvorfor er denne planen utarbeidet? 

• Er den tatt i bruk?  

• Er det et krav at skolen har en handlingsplan? 

• Handlingsplanen er altfor lang 

• Hvor mye av innholdet brukes i praksis? 

• Tydeligere deling av forebyggende tiltak og tiltak mot mobbing 

• Hvem er målgruppen? 

I tilbakemeldingen fra FAU til Driftsstyret legges anonymiserte kommentarer/innspill fra 

foreldre som vedlegg. 

FAU ber Driftsstyret om å revidere handlingsplanen på bakgrunn av ovennevnte punkter. 

5. Eventuelt 

Det ble ikke tid til dette punktet. 

 

Møtet ble avsluttet kl. 20.15 

Neste møte er tirsdag 3. januar 2017 kl. 17.30. 

 

 

 


