
Referat FAU-møte 6. juni 
 
Sted: Møterommet på skolen 
Kl 17.30 - 19.00 
Tilstede: Lene Karin (2. trinn), Marlyn (3. trinn), Fatih-Murat (4. trinn), Ingrid (5. trinn), Aaste 
(6. trinn), rektor Hanne-Cecilie Engh 
Forfall: Ina Marlene (1. trinn) og Stine (7. trinn)  
Referent: Lene Karin/Aaste  
 
Fra kl 17.30-18.15: var Claus fra Stedda, Alexandra fra koret og Gjermund fra korpset med 
på punkt 2: Evaluering av 17. mai 
 

Dagsorden: 
1. Godkjenning av innkalling og referat fra møtet den 2. mai 
2. Evaluering av 17. mai (beregner 30-45 min på dette punktet). 
------------------------------------- 
3. Oppfølging av tilsynsrapporten. 
4. Medvirkningsmøte 1. juni - Skal FAU ha synspunkter i denne prosessen? 
 
http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?bid=10 
 
5. hva har du vært med fornøyd med av FAUs arbeid det siste året. Hva ville du gjort 
annerledes. Har du noe tips til neste års FAU? Tanker om viktige temaer å ta fatt i til neste 
år? 
 

1. Referat og innkalling 
 

Godkjent 
 

2. Evaluering 17.mai 

 
17. maikomiteen har hatt evalueringsmøte og laget en foreløpig rapport og startet på 
håndbok til neste år. 
 
Neste år ønsker vi at alle som er interessert i skole-arrangementet på 17. mai skal møtes på 
stormøte i januar for å planlegge. 

 
Regnskap (ca-tall) 
 
FAU: 
Utgifter 22 418,- 
Inntekter 22 652,- 
Av utgifter regnes også innkjøp at materialer til stylter +++ (engangsinvesteringer) 
Overskudd 11 877,- fordeles på klassene 

 
Koret 
Tror det er ca 8000 i overskudd. Fornøyd med dette. 
 
Stedda 
Kjøper også inn til øyfestivalen samtidig, så vanskelig å si nøyaktig. 
10-12 000 i overskudd. Kunne gått mer is om været hadde vært bedre. 
Slapp utgifter til hoppeslott (avlyst dagen før pga dårlig vær) 
 

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?bid=10


Synspunkter rundt bordet: 
Tilbakemeldingene ble notert og arkivert til neste års 17. mai-komite. 
 
 

3. Info fra rektor 

 Diskutert å trekke Stedda inn i skolen. Vurderer å engasjere miljøarbeider i 
kombistilling.  

 Elev-undersøkelsen: Viser at det på skolen er 10% mobbing slik som etaten 
kategoriserer det (ikke 4%, slik FAU fikk det presentert på møte før jul 2016). Rektor 
sier: 

- Ønsker å ta deler av undersøkelsen om igjen nå før sommeren fordi de har 
hatt utfordringer med et par klasser, hvor det er iverksatt tiltak.  

- Skal være ekstra oppfølgingsmøter med etaten både før sommeren og til 
høsten. 

- Viktig at FAU aktivt følger opp saken til høsten. 
- Viktig å avklare klassekontaktrollen ift læringsmiljøutfordringer. 
- Fått inn helsesøster på heltid. Har diskutert ulike modeller for oppgave og 

roller for dette. 
- For lite forebygging og for mye brannslukking 
- Sosiallærerrollen skal også endres (eks ta bort spes.ped-oppgaver), slik at 

forholdene for å jobbe mer forebyggende blir bedre. 
- Tettere/bedre foreldresamarbeid vil kanskje hjelpe? 

 
FAU tok opplysningene til etterretning og er enige i at neste års FAU bør følge opp saken  
 

 Skolegårdsprosjektet: Skal ferdigstilles etter planen 1. september 

 Har søkt om midler til å etablere ”Galleri Rødt” i samarbeid med Kulturskolen. 
 
FAU tok dette til etterretning 
 

4. Oppfølging av tilsynsrapport: 
 
Renhold ble nedgradert i rapporten. Har ansatt ny renholder fra 1.august. Har blitt bedre, 
men er ikke fornøyd enda.   
 
FAU tok dette til etterretning 
 

5. Medvirkningsmøte 1. juni - Skal FAU ha synspunkter i denne prosessen? 
 
Legge plan for innspill til dette fra FAU. Vi sender inn våre synspunkter 
 
Stikkord: 

- Rødtvet skole har kapasitet til 800 elever (4 parallell) dersom det ikke er 
mottaklasser = 2 rom  

- Trafikk rundt skolen og skoleruter  
- Demografi  -sosiale utfordringer? 
- Kollektivtransport  
- Arkitektur 
- Bygg og torg – kunne utnyttes til skolen 

 
6. Pluss og minus med FAU utsettes og tas på mail 

 
 


