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1. Godkjenne referat og innkalling (referat ligger vedlagt) 

Godkjent 

 
2. Evaluere temakveld med mobbeombudet 13. februar 
Godt møte. Dyktig og engasjert som foredragsholder. Treffende vinkling på innlegget og gode spørsmål til 

diskusjon. Synd med at det ikke var bedre oppmøte. Bra med såpass mange lærere tilstede. 

Hva kan bli bedre?  

Kommunikasjon/informasjon: Burde kanskje vært en ekstra sms? (det var én dagen før). Informasjon om møtet 

lå på hjemmesiden, men her er det lite besøk. Flere klasser hadde ikke hørt om det i forkant. Plakat på AKS 

og/eller ranselpost burde vært vurdert. For sårbart å lene oss på foreldreklassekontakter. Må være tydeligere i 

informasjonen. 

 
3. Evaluere foreldremøtene som har vært.  
Klassekontakter -status for neste år: Har noen få på plass, men usikker på status. FAU-rep kan ta en henvendelse 

på sitt trinn for å få meldt inn. Lærerne ble oppfordret i forkant til å bidra med valget. Gode tilbakemeldinger på 

dette.  

Deltakelse på foreldremøter: varierende oppmøte mellom klassene. (fra 7 foreldre til nesten fullt oppmøte)  

Valg av FAU-repr: Få det gjennomført på fellesmøte for klassekontakter i start av skoleåret.  

 

4. Fritidstilbud 
FAU har ved flere anledninger snakket om at det er viktig at elevene deltar på fritidsaktiviteter. Gjennom ulike 

fritidstilbud bygges relasjoner til andre og barna lærer ting de ikke lærer på skolen. Dette gir flere muligheter for 

mestringsfølelse. Problemet er at noen barn av ulike årsaker ikke deltar på noe og faller utenfor. FAU kan 

selvsagt ikke tvinge familier til å sende barna på fritidsaktiviteter, men ønsker å legge til rette for at det blir gitt 

god nok informasjon om hvilke tilbud som finnes, slik at så mange som mulig kan delta. FAU ønsker å fjerne 

det som er av hindringer for at barn skal få delta på det de har lyst til. 
Rektor har ny informasjon etter samtale med Grorud bydel; Det kommer en ny side fra bydelen om 

aktivitetstilbudet som vi kan lenke til. Vet ikke om det gjelder alle tilbud i bydelen eller om det er tilbud utover 

bydelsgrensene. (Bjerke og Stovner) Usikker på når denne er klar.  

Forslag om å kartlegge elevenes deltakelse på ulike fritidstilbud; Kan skolen gjøre en liten kartlegging? Eks 

bruke utviklingssamtalene til høsten til å kartlegge? Dialog med bydelen om en eventuell kartlegging? Dette må 

tas opp igjen til høsten med nytt FAU. 

Rektor bes oppfordre bydelen til å informere bedre om støtteordninger som finnes. 



 

 
5. Elevenes internett-tilgang, nettfilter og uønskede hendelser 
Enkelte elever på 4. trinn har blitt lurt av medelev til å søke opp en nettside med pornografisk innhold i 

skoletiden. Hva kan gjøres for å hindre at slik skjer? Foresatte til barn som ble utsatt for dette etterspør spesielt 

hvordan man kan sørge for at elevene ikke har tilgang til slike sider på nett. Ifølge en av lærerne på trinnet er det 

ikke installert filter som kan begrense elevenes tilgang til ulike nettkilder på skolens PC-er.  

Rektor orienterte om hendelsen, og om Oslo kommune sin policy på bruk av nettfilter. Det finnes ikke sentralt 

nettfilter i Osloskolen, og kommunen fremhever at fremfor å forsøke å begrense elevenes tilgang til internett i 

skoletiden må man sørge for at elevene får utviklet sin digitale kompetanse, spesielt digital dømmekraft/nettvett. 

Det sendes ut et infoskriv for å svare på spørsmålet knyttet til nettfilter til foreldre i den aktuelle klassen. Lene K 

kommer med innspill til flere infokilder til foreldre knyttet til nettvett og hvordan man kan forebygge slike 

uønskede hendelser. 

 
6. Bruk av fargeprint  
Sak til oppklaring og evt diskusjon fra en foreldrer: Lærer sier at de ikke kan skrive ut med farger fordi det 

koster for mye penger. Er det virkelig print skolen skal spare penger på?  
Rektors tilbakemelding; Lærerne har en kvote på fargeprint, men ved behov er det selvsagt mulig å få ut flere 

fargeprint. Bakgrunnen for kvoten er at det har vært litt ukritisk bruk av fargeprint tidligere.  

 
7. Informasjon fra skolen (ved rektor) 

a) Det er nå kommet på plass en politisk representant fra bydelen til Skolemiljøutvalget. Første møte er 29. 

mai. 

b) Har fått malt en del klasserom og fått nytt tak i en korridor. Ønskelig med bildeserie på veggen her. 

Eksempelvis idrettstjerner fra Groruddalen. Rektor oppfordret FAU til å diskutere saken videre.  

c) Kommer foreldreundersøkelse fra Udir nå. Gjennomføres fra 12. mars -8. april. Ranselpost mandag. 

Aaste sender ut nyhetsbrev til klassekontakter om å oppfordre foreldre i klassene til å delta. 

d) Skolebehovsplan – høring 28.mai. Ingenting berører Rødtvet skole i forslaget. 

Skolegrenser/inntaksområder er egentlig ikke direkte tema, dette vurderes når skolene er fulle. FAU 

vurderer høringssvar og tar dette opp på neste møte. 

e) Rektorstilling skal avklares før påske.  

f) Lærernormen; Den nye lærernormen som ble vedtatt av Stortinget nylig sier at det skal ikke være mer 

enn 16 barn pr lærer i 1.-4.trinn og 21 på 5.-7.trinn -ift total kapasitet lærere. Skolen har to årsverk over 

normen. Dette oppleves som bra fordi man av ulike årsaker har endringer/sykdom i personalet. Usikkert 

om skolen fremover i realiteten vil få redusert ressurser pga normen.  

g) Krav om 30 studiepoeng i faget for å undervise i fagene matematikk, norsk og engelsk fra 2025. 

Rødtvet har en plan for hvordan man skal imøtekomme dette kravet. Rektor har satt et tak på 3 lærere 

som tar videreutdanning pr år. Rektor anser dette som tilstrekkelig for å imøtekomme kravene, samtidig 

som man ikke skal la utdanningspermisjon gå for mye ut over planlagt undervisning. 

h) Læringsbrett; Driftsstyret har godkjent planen og budsjett for innføring av 1-til-1 læringsbrett for hele 

skolen, og planen skal nå sendes til godkjenning i etaten for et lån til denne investeringen. Flere lærere 

som skal være drivere/første pulje ut har vært på besøk hos Teglverket skole og Nordtvet skole. Skolen 

har hatt møte med to tilbydere som leverer læringsbrett og implementeringsstøtte og skal velge en 

tilbyder som skal støtte skolen i innføringen. Apalløkka starter også med 1-til-1 bruk av læringsbrett 

med 8. og 9.trinn til høsten. Rektor ønsker hjelp av FAU til å få ut informasjon til foreldre. Saken tas 

opp igjen på neste FAU-møte. 
 
8. Renhold  
Det er kommet nye klager fra foreldre om renhold på skolen. Særlig er toalettene utsatt og barn sier de ikke vil 

gå på do i skoletiden. 

Rektor orienterte om skolens oppfølging av saken. Skolen tar dette alvorlig. Årsakene til dårlig renhold og 

hygiene på toalettene er sammensatt. Undervisningsbygg kommer på møte og befaring for å se på tiltak. Man går 

gjennom renholdsrutinene. Det er intensivert på hovedrengjøring. Skolen håper at man får lagt gulvbelegg på 

toalettene. Skolen ser også på andre tiltak.  

 
9. Evt/runde rundt bordet 
Det blir temaforeldremøte i april på Apalløkka for foreldre 6. og 7.trinn med Bruk hue-kampanjen (om nettvett). 

Viktig å informere godt om denne!  


