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Referat FAU-møte 

Møtedato Tirsdag 7. nov.  2017 kl. 17.30 -20.00.  

Sted Møterommet, Rødtvet skole 

Tilstede Bjørn Petter Moland (rep. for 1. trinn), Lene Karin Wiberg (rep. for 3. trinn), 
Martha Margaret Ray Muniz-Johnsen (rep. for 4. trinn), Fatih-Murat Aliz (rep. 
for 5. trinn), Ingrid Sundvor (repr for 6.trinn), Aaste Kveseth  (rep. for 7. trinn), 
Therese Hongrød (rep. for S-basen) ,  rektor Mona Mohn 

Forfall Anitra Karin Johannesen (rep. for 2. Trinn)  

Møteleder og 
referent 

Møteleder Aaste Kveseth  
Referent Lene Karin Wiberg  
 

Saksliste 1) Godkjenning av innkalling og referat 
2) Skolegruppemøtet den 21. november kl 18-20 på Rødtvet skole 
3) Orientering om julefeiring på skolen  
4) Rolleavklaring - FAU og klassekontakter 
5) Mobiltelefoner (og mobilklokker)  
6) Eventuelt  /”runden rundt bordet” 

Orientering og saker fra rektor 
 

  

 

Saksliste 

1) Godkjenning av innkalling og referat 
Innkalling og referat godkjent.  

2) Skolegruppemøtet den 21. november kl 18-20 på Rødtvet skole 
Aaste har ikke fått mer info om saken. OSLO KFU kommer med agenda når den er klar. 

FAU-medlemmene deltar og bidrar i forberedelser. Rektor deltar også og ønsker velkommen 

til skolen. Vaktmester bidrar til forberedelser.  

FAU-leder lufter mulighet for å ha erfaringsutveksling om FAU-representasjon og 

foreldresamarbeid på tvers av skoler for S-baser på dette møtet eller senere møter.   

3) Orientering om julefeiring på skolen 
Orientering fra rektor om julekalender, kosetime, juleavslutning og julegudstjeneste 

Julekalender: SOS barnebyer sin omvendte julekalender skal gjennomføres på alle trinn. 

Kosetime i klassene før jul: Småskoletrinnets praksis med at det kjøpes inn felles ”snacks” 

fra klassekassa forsøkes gjennomført og at lærerne/klassekontakter avtale hvordan det 

handles inn. Dersom klassen ikke har penger i kassa kan det samles inn til felles kos til 

klassen som læreren setter frem på felles bord. 

Juleavslutning: Trinn-Team skal ha tatt kontakt med alle klassekontakter på trinnene for å 

avklare hvordan de vil ha felles juleavslutning med foreldre på trinnet (morgen, kveld..) og 
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hvilken dato juleavslutningen skal holdes. Et par FAU-representanter kunne fortelle at dette 

ikke er gjennomført helt etter planen. Rektor følger opp.  

Julegudstjeneste: Det blir gudstjeneste og et alternativt opplegg (med julefortellinger) 19. 

desember kl 9. Kommer et skriv som det krysses av på om barnet skal på gudstjeneste eller 

alternativt opplegg. 

4) Rolleavklaring - FAU og klassekontakter 
Basert på innspill forrige møte var det lagt opp til en diskusjon om forventninger og 

rolleavklaring knyttet til FAU og klassekontakters rolle. Hva er klassekontakters og FAUs 

rolle i forhold til læringsmiljøspørsmål? Hva kan og skal klassekontakter involveres i? Hvor 

langt går taushetsplikten til lærer og hva slags informasjon kan en klassekontakt og foreldre 

få? Det ser ut til å være nyttig med en dialog om hva som gjelder og gå inn på ”gråsoner” i 

informasjon til klassekontakter. 

Ulike problemstillinger ble diskutert og det var enighet om at det ville være hensiktsmessig 

med mer og klarere informasjon til klassekontakter om dette.   

FAU ble enige om følgende oppfølgingspunkter:  

● I starten av skoleåret skal det være møte med klassekontakter for å gjennomgå regler og 

rolleforståelse for klassekontakter. Her bør kanskje dilemma som kan oppstå og 

diskusjon av møteplasser mellom lærere og foreldrekontakter diskuteres. Ansvar for 

dette er Rektor.  FAU kan bidra med innspill i forkant av møtet.  

● Vi bør tydeliggjøre dette punktet i klassekontakt-permen. Ansvar for dette er FAU 

● Rektor ser om hun finner noe skriftlig om etablerte rutiner og rollebeskrivelser fra UDE. 

● Det oppfordres også til at uformell dialog mellom klassekontakt og kontaktlærer generelt 

styrkes.  

 

5) Mobiltelefoner (og mobilklokker)  

Skolen har ønsket at FAU tar en diskusjon om temaet mobiltelefon og mobilklokker i 

skoletiden. Skolen har idag en praksis på at mobiler samles inn og deles ut på slutten av 

skoledag. En oppgitt argumentasjon for dette er at mobiltelefon (og mobilklokke) kan være 

forstyrrende element i undervisningen, men påpeker også at denne saken kan ha andre 

perspektiver som bør drøftes. Skolen ønsker å få høre foreldregruppens tanker om saken.   

Saken var oppe på forrige møte og vi besluttet å ta diskutere denne mer grundig på dette 

møtet.  

Dette er en sak som kan ha mange innfallsvinkler, og som også har prinsippielle sider ved 

seg som bør sees i sammenheng med skoles øvrige drift og plan for arbeid med 

læringsmiljøet.  

Blant annet ble det fremmet forslag om at FAU burde ha en klar oppfordring til skolen om at 

FAU ønsker at skolen skal jobbe målrettet for at elevene på Rødtvet skal ha et reflektert og 

godt forhold til bruk av digitale ressurser og ha god digital dømmekraft.   - eller kort sagt: 

Elevene fra Rødtvet har godt nettvett.  

FAU hadde en god diskusjon om saken, og mange ulike momenter og dilemma ble belyst.  

Det er tydelig at saker som omhandler barnas tilgang til og bruk av digitale verktøy i 

skoletiden bør følges opp videre i ulike fora –både i foreldregruppen, personalet og med 

elevene, og i fora hvor disse møtes sammen.  
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FAU støtter p.t. skolens etablerte praksis med å samle inn mobiltelefoner i skoletiden, 

men ber rektor ta initiativ til å videreføre diskusjonen om denne praksisen og relaterte 

tema som var diskutert i møtet, slik at saken kan bli bedre belyst og diskuteres med alle 

aktuelle parter. Saken følges opp på neste møte. 

6) Eventuelt  /”runden rundt bordet”   
Therese Hongsrød er ny representant inn i FAU fra S-basen. Disse har ikke har FAU-rep før. 

Rektor vurderer å se på om S-basen til neste år kan ha foreldremøte i tide for å få valgt rep 

før FAU konstituerer seg. 

Saker fra rektor: 

a) Vi trenger en ny skolefane til skolen fordi den gamle begynner å bli slitt og ødelagt.  

Rektor oppfordrer FAU til å bidra til å få inn penger for å dekke dette. En fane vil koste rundt 

100 000 kr.  Vi bør se om det er organisasjoner vi kan søke om midler til for fanen. FAU 

bidrar gjerne. Det ble også nevnt FAUs oppfordring fra i vår om at trinnene også bør ha faner 

som de lager selv.  

b) Rektor vil gjerne ha temamøte for foreldre om forebygging om mobbing og læringsmiljø. 

FAU støtter dette, og Aaste og rektor tar saken videre.  

c) Rektor ønsker at skolen til neste år har et opplegg rundt TV-aksjonen. Er det stemning i 

foreldregruppen for at vi starter en ny tradisjon rundt dette på skolen?  FAU stiller seg 

positive til dette og vil gjerne delta i videre dialog med skolen rundt neste års aksjon.  

Oppfølgingssaker:  

a) Lagringsrom til FAU -  FAU har nå fått et lagerrom på Bessa til disposisjon og har satt noe 

av materiellet sitt her.  

b) Skolegårdsprosjektet – Arbeidet med fornyelse av skolegården er ferdigstilt. Offisiell 

åpning og snorklipping av ”nye skolegården” er gjennomført. Lokalavisa Groruddalen var 

tilstede og laget sak.  

c) Valg av foreldrerepresentanter til Skolemiljøutvalget. FAU må velge to representanter til 

utvalget. Rektor jobber fortsatt med å få på plass politikerrepresentant og finne dato for 

oppstart av utvalget. Rektor kommer tilbake til saken.  

 

Neste møter:  

Neste møte er 5. desember kl. 18.00. 

Møtet i januar er satt til 16. januar kl 17.30 

 

 


