
Referat fra FAU-møte på skolen, tirsdag 6. februar kl 17 

Tilstede: Bjørn Petter Moland (1. trinn), Anitra Johannesen (2. trinn) Martha Ray Muniz-Johnsen (4. 

trinn) Fatih-Murat Aliz (5. trinn), Ingrid Sundvor (6. trinn), Aaste Kveseth (7. trinn) 

Forfall: Lene Karin Viberg (3. trinn) meldt pga foreldremøte på trinnet 

Therese Hongrø (s-basen) 

 

SAK  HVA MÅ GJØRE 
 
1. Godkjenning av innkalling 
og referat 

Godkjent Sendes skolen for 
publisering på 
hjemmesiden og i epost 
til alle klassekontaktene - 
Aaste 

 
 
 
2. Oppsummering av 17. mai-
møte den 30. januar 

Tilstede: 17. mai-komiteen, tre fra 
FAU, samt representant fra Stedda 
og Koret. Møtet varte i ca en time. 
Den nye komiteen ser ut til å bli en 
bra gruppe med godt engasjement 
og driv. De har satt datoen for 
oppstartsmøte i mars. 

Ber rektor om å gi 
informasjon så fort hun 
vet det om rekkefølge i 
barnetoget i sentrum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Temamøte 

13. februar kommer Oslo 
kommunes mobbeombud Kjersti 
Owren til Rødtvet skole. 
Vi ble enige om følgende tema for 
møtet:  
 

• Hva gjør jeg hvis mitt barn 
blir mobbet eller er en 
mobber? 

• Effekten av å bagatellisere 
krenkende adferd hos barn. 

• Foreldrenes rolle i 
avverging av mobbing 

• Hvilke forventinger har vi til 
skolen ved mobbing? 

• Bjørn Petter og 
Martha baker 
kake 

• Aaste kjøper inn 
kaffe, kjeks og 
annet stæsj 

• Bjørn Petter 
sjekker pris og 
muligheten for å 
kjøpe en 
industritype 
kaffetrakter. Gir 
beskjed til Mona 
hvis han får tak i 
dette før 
temamøtet. Hvis 
ikke, låner vi av 
skolen 

• Mona sender ut 
ROD-melding til 
alle foreldre på 
mandag 

 
Alle i FAU stiller fra kl 
17.30. Fatih Murat 
kommer 18.10 

4. Foreldremøtene Er i gang. 3. trinnet i dag.  
 

Mona sjekker med 
kontaktlærerne om de 



Bydelsmødrene kommer på alle 
trinn og gir en ti minutters 
presentasjon av hvem de er og hva 
de kan hjelpe med.  
 
På 6. og 7. trinn kommer 
representanter fra Apalløkka skole 
 
Få av FAUs medlemmer er 
klassekontakter i år og vi hadde liten 
fornemmelse av om vi har lykkes 
eller ikke med å få god dialog 
mellom klassekontakter og 
kontaktlærere før møtene. På 4. 
trinnet fungerer dette godt og 4B 
brukes som eksempel på godt 
samarbeid 

har tatt kontakt med 
klassekontaktene. 

 
 
 
 
 
5. Vinteraktivitetsdagen 

Vi evaluerte vinteraktivitetsdagen 
2018. Alle trinn var svært godt 
fornøyd med dagen, og FAU gir 
skolen ros for godt sammensatt og 
variert tilbud til alle trinn. 
 
Forslag til høyning til neste år: skaffe 
nok utstyr til at man også kan ha 
nybegynnergruppe på ski (langrenn) 

FAU lager en kampanje 
på slutten av 
vintersesongen der vi ber 
familier om å gi bort 
utstyr de ikke lenger 
trenger til skolen. Det er 
nok lagringsplass på 
skolen. Ansvar for å 
huske på og gjennomføre 
dette: Ingrid 

 
 
 
 
 
6. Informasjon fra rektor 

Representanter fra Rødtvet skole 
har vært på Teglverket skole tirsdag 
6. februar. De ble vist hvordan 
skolen jobber med læringsbrett. 
Læring og motivasjon står i fokus, 
ikke brettene. Rødtvet skole har nå 
satt ned en faggruppe for IKT 
 
Alle klasserommene (bortsett fra 
Kuben) skal males! 
Undervisningsbygg betaler og skolen 
hiver seg rundt. Begynner allerede 
onsdag 7. februar og rektor ble 
plutselig farge- og interiøransvarlig. 
Malerne regner med å bruke tre 
dager på hvert klasserom, og de tar 
ett og ett rom. Det opprettes 
avlastnings-klasserom. 
 
Skolen har fått ny PP-rådgiver 
 
Skolen har nå bare helsesøster i 50% 
stilling fram til sommeren. Etter 

 



sommerferien er vi tilbake til 
helsesøster i 150% stilling 
 
Vårt Land har kontaktet Osloskolen. 
Avisa vil lage sak om de høye 
mobbetallene på flere av 
kommunens skoler. Rødtvet 
skole/FAU bør forberede seg på å bli 
oppringt av avisa, siden vi har høye 
tall 
 
En søker til rektorstillingen ved 
skolen (Mona Mohn).    

 

Møtet ferdig kl 17.45  

Referent: Aaste Kveseth 


