
Referat FAU-møte 

 
Møtedato Tirsdag 8. mai 2018 kl. 17.30   

Sted Møterommet, Rødtvet skole 

Tilstede Lene Karin Wiberg (rep. for 3. trinn), Fatih-Murat Aliz (rep. for 5. trinn), 

Aaste Kveseth (rep. for 7. trinn), Martha Muniz-Johnsen(4.trinn),  
Hilde Moen Aarø  (vararep. for 1. trinn), Ingrid Sundvor (repr for 6.trinn), 

rektor Mona Mohn og ass. rektor Ulf Nyborg 

 
Forfall Anitra Karin Johannesen (rep. for 2. trinn), Therese Hongrø (S-klassen), Bjørn 

Petter Moland (1.trinn)  
Møteleder og 
referent 

Møteleder Aaste Kveseth  
Referent Lene Karin Wiberg  
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1. Godkjenning av innkalling og referat  

Referat fra 10.04.18 og innkalling til dagens møte ble godkjent 

 

2. 17. mai -status og avklaringer 

17.mai-komiteen har god kontroll på arrangementet.  

Ledelsen og Aaste orienterte om status.  

 

Tilbakemeldinger og viktig info som ble tatt opp på møtet:  

På ransellapp står det at arrangementet ikke er i regi av skolen. Denne setningen er unødig 

og kan tolkes negativt. Ledelsen er enig, og setningen tas bort fra nyhetssaken på nett.  

Det mangler noen voksne til å følge noen klasser. Dette må klasselærerne ta opp med 

klassekontaktene. Prøver å få en lærer eller assistent med på alle trinn.  

Ulf prøver å få til et møte med de voksne som skal være med på toget, og det lages uansett 

skriftlig informasjon til de voksne som følge barna i toget. 

FAU-leder Aaste bærer fanen.  

Vi har plass nr 24 i toget. Prøver å ta banen ca kl 9.00 

Barna har øvd to sanger og heia-rop. Elevene har faste plasser i toget.  

Viktig at foreldre hører etter og ikke henter ut barna sine før de er krysset ut.   

 

FAU syns det er prisverdig at mange ansatte stiller opp i toget og/eller på tilstelningen på 

skolen for å markere denne store dagen med barna og deres familier. FAU syns også det er 

kjekt å høre tilbakemeldinger om at mange familier prioriterer å delta på markeringen.   

 

3. Sommeravslutningen klassevis på skolen. Premisser 

Deltakelse på sommeravslutning med klassen ligger nå i arbeidstidsavtale med lærerne. 

Kontaktlærerne avtaler med klassekontaktene rammer for sommeravslutning med sin klasse.  

 



4. Elevvill-festivalen 

FAU lurer på hva slags hjelp skolen trenger av foreldrene, og oppfordret til å kommunisere 

tydelig og snarlig med aktuelle foreldregrupper om dette. 

 

Ass rektor Ulf orienterte om planene. 5. og 6.trinn får ekstra oppgaver. Disse får skriv etter 

17.mai. 5.trinn baker og selger kaker til inntekt for klassetur til Tusenfryd i 7.trinn. 6.trinn 

lager mat og selger denne.  

 

5. info fra rektor 

-Dato for klassekontakt-lærer-møte i august fastsettes snart. Innspill fra FAU på dato tas med i 

vurderingen. 

-Skolen har ansatt tre lærere i faste stillinger, og en i vikariat. Blir sannsynligvis lyst ut 2 

stillinger til.  

-Skolen skal innføre 1-1 læringsbrett til elevene til høsten. Lærerne får læringsbrettet 30.mai. 

Teglverket kommer på seminar 30.mai. Foreldremøte 4. juni med informasjon om 

læringsbrettet, hvor også prosessveiledere fra Kreasjon deltar. Kreasjon skal ha seminar 14. 

og 15.august med personalet. Utdanningsetaten har en IKT-satsing og Rødtvet skole er 

kommet med i dette «programmet». Flere skoler rundt oss har også implementeringsprosesser, 

og her vil det være synergier. FAU vil gjerne ha innspill fra foreldre. Vurdere å opprette en 

«foreldrearbeidsgruppe» på temaet til høsten dersom det ser ut til å være behov for det.  

-Foreldreundersøkelse- 49% svar. Ledelsen anser dette å være ikke så aller verst ift deltakelse. 

-AKS-undersøkelsen fikk 67% i svarprosent. Dette er sammenlignbart med skoler i 

nærområdet. 

-29. mai er første møte i SMU (Skolemiljøutvalget) -Ingrid møter som foreldrerepresentant.  

-Invitert av bydel Bjerke til å være med på oppstartsmøte for nærmiljøprogram. 14 juni.    

 

Møter ved skolestart: 

Uke 37 -FAU-møte med nytt og gammelt tirsdag 11.sept. konstituerer.  

Uke 35 -1.trinn-møte.  

Uke 36 -Klassekontaktmøte med skolen for alle nye klassekontakter og kontaktlærere.  

 

6. FAU neste år  

Flere av representantene i årets FAU vurderer å stille til gjenvalg.  

Neste skoleårs 2.trinnsrepresentant er allerede valgt: Bjørn Petter Moland fortsetter ett år til. 

 

7. Eventuelt/runden 

 

digitale lekser 

3. trinn hadde nylig en uke med kun arbeid med digitale ressurser i lekser. Det kom noen 

tilbakemeldinger fra etpar foreldre på hvordan disse leksene var lagt opp og kommunisert.  

FAU-repr. syns denne saken ble tatt tak i på en god måte av lærerne, men syns det er verdt å 

nevne den siden skolen innfører bruk av personlige nettbrett som læringsverktøy til alle elever 

til høsten. 

 

stygg språkbruk 

-Fra 3.trinn ble det også tatt opp en orienteringssak om språkbruk og rasistiske holdninger. 

FAU-repr. har fått tilbakemelding fra foresatte som syns det er bekymringsverdig stygg 

ordbruk generelt blant enkelte elever (som deres egne barn har reagert på), og enkelttilfelle 

der barn har kommet med rasistiske utsagn til medelever. Ledelsen tok med seg 



tilbakemeldingene og redegjorde kort for deres oppfatning av språkbruk blant elever, og 

hvordan skolen prøver å motvirke dette. 

 

Ledelsen starter prosess med revidering av handlingsplan for trivsel og forebygging av 

mobbing til høsten, som blant annet innebærer å se på nytt på rutiner for forebygging og 

håndtering av krenkelser.  

 

 


