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Referat FAU-møte 

Møtedato Tirsdag 7. februar 2017 kl. 17.30 

Sted Møterommet, Rødtvet skole 

Tilstede Ina Marlene Fossum-Ieess (1. trinn), 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)  

Rektor Hanne Cecilie Engh var tilstede til og med punkt 4 på sakslista. 

Fravær  

Referent Stine Gabrielsen (7. trinn) 

Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og referat fra møte 3. januar 

2. Oppfølging av elevundersøkelsen  

3. Runde rundt bordet: Noe nytt siden sist? 

4. Innspill til ledelsen til vårens foreldremøter  

5. 17. mai-planlegging (besøk fra kor, korps og Stedda) 

6. Eventuelt 

 

Saksliste 

1. Godkjenning av innkalling og referat 

Innkalling og referat godkjent. 

2. Oppfølging av elevundersøkelsen 

Rektor har gitt FAU en gjennomgang av resultatene i et eget møte tirsdag 17. februar. 

3. Runde rundt bordet: Noe nytt siden sist? 

Renhold 

FAU har levert innspill på renhold til internkontroll. Gjelder spesielt mangelfullt renhold på 

Kuben. 

SaLTo (Sammen lager vi et trygt Oslo) 

SaLTo-koordinator i bydel Grorud, Anders Langfeldt-Rugelbak har sagt ja til å delta på 

temakveld for foreldre ved Rødtvet skole. Temakvelden blir 8. mars i Bessa. 

SaLTo: Samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge 

kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge. Les mer:  

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/prosjekter/salto-sammen-lager-vi-et-trygt-oslo/  

Beslutning: FAU lager invitasjon som kan sendes hjem til foreldrene via skolen. Legges 

ut på skolens nettsider. Lager også et banner som kan legges ut på skolens 

facebookside. Ansvar: Stine 

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/prosjekter/salto-sammen-lager-vi-et-trygt-oslo/
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Medier 

Kommersiell radio og YouTube er i bruk på Kuben. FAU ber om at personalet benytter 

ikke-kommersielle kanaler, for eksempel NRK Supers kanaler/nettspiller. FAU-leder kan 

gi opplæring i bruk av nettspilleren om ønskelig. 

Ansvar: Rektor informerer personalet.  

4. Innspill til ledelsen til vårens foreldremøter (tilbakemeldinger fra foreldregruppen) 

 

• Gjerne kortere fellesdel før klassen går hvert til sitt. 

• Ønske om noe som handler om nettvett (5. trinn). Rektor: Kan betale for å leie inn 

noen fra for eksempel Barnevakten eller Dubestemmer.no. 

• Ønske om å få mer informasjon om AKS, for eksempel ti minutter før det ordinære 

foreldremøtet. 

• FAU får litt tid på møte til å informere om klassekontakter og FAU. Perm til 

klassekontakter deles ut. 

 

5. 17. mai-planlegging (besøk fra korps, kor og Stedda) 

FAU fikk besøk fra Rolf Arne (Stedda), Leiv (korpset) og Roger (koret) for 

erfaringsoverføring og videre planlegging. 

Status så langt: 

• FAU tar ansvar for 17. mai-arrangementet, i samarbeid med Stedda. 

• Ansvaret delegeres til to trinn: 1. og 5. trinn. 

• Koret bidrar med: Bamselotteri og sukkerspinnmaskin. 

• Korpset bidrar med: Flaggheising om morgenen, og korpsmusikk senere på 

dagen. 

• Rektor vil oppfordre lærerne til å delta på arrangementet. FAU ber om at skolen 

stiller med minimum én lærer fra hvert trinn. 

• FAU-leder har invitert varaordfører i Oslo, Kamzy (Khamshajiny Gunaratnam), til 

vår 17. mai-feiring. Kamzy takket ja, og kommer kl. 1230. Hun vil holde tale. 

• FAU ønsker også tale fra rektor og elevrådsleder 

Det ble videre diskusjoner om innhold på arrangementet. Tips og idéer ble loggført i et 

eget dokument til bruk for den nye 17. mai-komitéen. 

Beslutning: 17. mai-komité bør nedsettes så raskt som mulig. Komitéen bør bestå av 

minimum 6-8 personer. 

Ansvar: FAU-representanter og klassekontakter på 1. og 5. trinn. 

 

6. Eventuelt  

FAU fikk en kort gjennomgang av nettstedet www.dubestemmer.no.  Du bestemmer er 

en nettressurs om personvern, nettvett og digital dømmekraft. Innholdet er delt inn etter 

http://www.dubestemmer.no/
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målgruppene; Yngre barn, 9-13 år, 13-18 år og Voksne. Nettstedet inneholder blant 

annet filmer, fagtekster og diskusjonsoppgaver. Du bestemmer er utarbeidet av Senter 

for IKT i utdanningen og Datatilsynet, og støttet av Utdanningsdirektoratet. 

 

Møtet ble avsluttet kl. 20.10 

Neste møte er tirsdag 7. mars kl. 1930 

 

 

 


