
 

 

Referat FAU-møte  
Dato: 14.9.15 
Tilstede: Cathrine Amundsen Dahl (CAD), Knut Olav Høeg (KOH), Ragnar Jacobsen (RJA), Lene 
Wik Alfredsen (LWA), Kristin Willoch Haugen (KWH), Ingvil Gjelsvik (IGJ), Hilde Nordahl (HNO), 
Marthe Bøhler (MBØ), Elisabeth Schøning (ESC), Nina Hodneland (NHO)  
Forfall: Ingen  
 

1. Velkommen. FAU konstituerer seg. Presentasjonsrunde.  
Nina Hodneland   1.trinn   2 år  
Lene Wik Alfredsen   1.trinn   1 år  
Cathrine Amundsen Dahl 2.trinn  2 år   
Elisabeth Schøning   3.trinn   2 år  
Marthe Bøhler   3.trinn   1 år  
Ragnar Jacobsen  4.trinn  2 år  
Kristin Willoch Haugen  5.trinn  1 år  
Ingvil Gjelsvik    6.trinn  1 år  
Hilde Nordahl    6.trinn   2 år  
Knut Olav Høeg   7.trinn  1 år  
 
Valg.  

a. Leder: Cathrine Amundsen Dahl  
b. Nestleder Hilde Nordahl  
c. Kasserer: Kristin Willoch Haugen  
d. Sekretær: Ingvil Gjelsvik  

 
Heretter initialer  
 

2. Slik jobber FAU .  
Info v/CAD. Alle i FAU tar innspill fra foreldrene direkte eller indirekte via 
foreldrekontaktene, muntlig eller skriftlig. Vi representerer alle FAU og tar saken videre i 
FAU, før vi gir tilbakemelding i den enkelte sak, fortrinnsvis gjennom referat fra møtene. Alle 
i FAU har taushetsplikt ift enkeltsaker eller enkeltpersoner. 

 
3. Skolens ledelse v/rektor Brynhild Farbrot orienterer og svarer på spørsmål 

o Skolen er blitt utsatt for hærverk på taket, flere hull er skåret gjennom taket, og særlig 
skolens gymsal er skadet, og det har vært lekkasje. Skolen er i.h.t forsikringen 
(kommunen er selvassurandør) nødt til å betale inntil 300.000 i egenandel på slike 
skader. Skolen er i diskusjon med eier (nå undervisningsbygg) med ansvaret for å 
sikre bygget. FAU ser med bekymring på at skolen ev må dekke hele egenandelen, 
med de konsekvensene det kan ha for driften, og støtter at skolen jobber mot å unngå 
dette.  

o Det er meldt fra til politiet om funn av ølbokser ved skolen, da politiet er interessert i 
dette ift mulig salg til mindreårige.  

o Ny IKT-plattform Osloskolen. Alle skolene i Oslo skal over på plattformen «ITs 
Learning». Arbeidet med implementeringen er forsinket, og både lærere, elever og 
skoleledelse må smøre seg med tålmodighet. Skolens ledelse ber FAU og foreldrene 
om å gjøre det samme.  

o Det er fortsatt fokus på matematikkundervisning og kompetanse i skolens strategi. 
Kartleggingen for 1-4.klasse viser at vi har klart å løfte de som lå under kritisk grense 
over grensen. Skolen å jobbe med matematikk-profilen 

o Sykling: Nå er det foreldre som bestemmer om barna skal sykle til skolen eller ikke. 
Skolen vil fortsatt opprettholde sykkelopplæring på 4.trinn og sykkel-lappen fra 
5.trinn, og refererer også til Trygg Trafikk, som ikke anbefaler sykling før barnets 



 

 

hørsel og syn er ferdig utviklet, og at det er en god praksis i forhold til modenhet i å 
forstå hele trafikkbildet.  

o Det blir et kurs for alle ansatte om skriving i alle fag. Vi har allerede fokus på dette 
området, men vil ha nytte av mer input. 

� Spørsmål fra FAU: Hva med programmering, hvordan stiller skolen seg til 
dette?  

• Dette er veldig spennende, men det ligger dessverre på vent da vi har 
andre ting som må prioriteres og komme på plass først.  

o «Supermatte». Noen elever fra 7.trinn blir tatt ut til å gå på Hovseter Ungdomsskole 
annenhver uke fra vinterferien og frem til sommeren for å få mer utfordringer i 
matematikkfaget. Skolens ledelse er positive til dette prosjektet, men generelt bør 
faglige utfordringer av alle slag i hovedsak gis i eget miljø. 

o Alle lærerne 1.- 4.klasse skal på kurs om oppfølging av barna i matte. Skolens ledelse 
ønsker fortrinnsvis å sende mange på kurs samtidig, da nytteverdien av dette er større. 

o Flere fra skolen har vært på seminar med forsker James Nottingham, som står bak 
konseptet «Visible Learning». Han er opptatt av hvordan man roser, ift om det er 
fokus på oppgaven og innsatsen eller om det er fokus på resultat og prestasjon, der 
teorien er at fokus på oppgave/innsats er veien å gå. Interesserte kan søke på 
Nottingham eller på Carol Dweck (Youtube og TED).  

o Skolegården. Skolen har ikke hørt fra Undervisningsbygg etter befaringen, og Ronny 
Engebråten har purret. Skolen forventer svar i løpet av kort tid.  
 

4. Skolegården  
FAU forholder seg til purring fra skolen og at det forventes svar fra Undervisningsbygg. 
Befaringen 4.juni (med CAD fra FAU) førte ikke til noen avklaringer i prosessen, og FAU 
diskuterte arbeidet videre. Det skal fortsatt være fokus på arbeidet med å få en bedre 
utnyttelse av skolegården. FAU nedsetter en arbeidsgruppe som tar utgangspunkt i arbeidet 
siste år, der fokus er å:  

• Følge opp prosessen ift Undervisningsbygg og kommunen  
• Se på muligheter for å søke stiftelser for delsum, alene eller i samarbeid med 

idrettslag eller andre  
• Eventuelle andre virkemidler (privat innsamling, media, politikere)  

Arbeidsgruppa består av: MBØ, IGJ, KOH. Avgått FAU-medlem Gaute H. Andreassen (som 
var med på å utarbeide søknaden) forespørres også. Vi trekker på FAU ved behov og status og 
diskusjon tas i alle FAU-møter. NHO og LWA har erfaring fra søknader til stiftelser og vil gi 
skolegårdsgruppen innspill og tips i forbindelse med evt. støttesøknad. Første møte settes etter 
høstferien. FAU vil gjerne at foreldre ved skolen som ikke er FAU-medlemmer også 
engasjerer seg i denne saken.  
Historikk om saken sirkuleres til FAU på e-post.  
 

5. Juleavslutning  
Det blir trolig som før delt i to kvelder, 3 trinn på hver, hvor FAU og foreldrekontaktene på 
6.trinn i samarbeid med 5.trinn er ansvarlige for salg av kaker og kaffe, og på den måten 
sørge for inntekter til klassetur for 7.trinn. Dette arbeidet igangsettes i møte i 
foreldrekontaktforum 22.sept. Valg av ansvarlige: HNO og IGJ 

6. 17.maiarrangement.  
Ansvarlige er FAU-representanter på 3.trinn, som nedsetter en komite. Anbefalt antall 5-6 
personer. Viktig at 3.trinnsforeldre utenom komiteen engasjeres i arbeid også før selve dagen, 
f.eks. ved å skaffe sponsorer/premier. Viser for øvrig til erfaringsdokumenter som finnes på 
nettsidene og kan bes om av tidligere komiteer. Valg av ansvarlig: MBØ og ESC.  

7. Valg av representanter til Skolemiljøutvalget 
Skolemiljøutvalget er skolens AMU (Arbeidsmiljøutvalg) og består av skolens verneombud, 
en repr fra skolens ledelse, 2 repr fra elevrådet, samt 2 repr fra FAU. Det avholdes 2 møter 
per år, som skolens ledelse kaller inn til.  



 

 

Valg av representanter: Lene Alfredsen og Ingvil Gjelsvik. Dette meldes til skolens ledelse.  
8. Valg av kontaktperson mot AKS 

FAU mener det vil være fordelaktig at en av representantene for 1.trinn er AKS-kontakt, som 
kan være ekstra oppmerksom på samarbeid med AKS for å gjøre barnas hverdag på AKS så 
god som mulig. Kim Brantenberg fortsetter som AKS-leder, og AKS-kontakten tar imot 
henvendelser fra foreldrene og FAU og bringer videre med Brantenberg.  
Valg av AKS-kontakt: Nina Hodneland 

9. Kort orientering om driftsstyret.  
Driftsstyret er skolens øverste organ (under utdanningsetaten). Det består av 2 ansatte, 2 
FAU-medlemmer og 3 politiske representanter. Styret vedtar årlig skolens budsjett og 
strategi, samt påser at skolen drives etter til enhver tid gjeldende retningslinjer. Det avholdes 
5 møter per år.  
Cathrine Amundsen Dahl og Knut Olav Høeg sitter i driftsstyret 1 år til.   

10. Trafikk.   
Det er avklart at det er kommunen v/bymiljøetaten som har klippet ned sliktene. Privat 
utformede slikt kan ikke henge så synlig og så nær offentlig vei, selv om de henges opp på 
privat grunn. Etaten ber FAU om å oppfordre foreldre om å følge og ikke kjøre, og gjøre 
andre tiltak.  
Tiltak til vurdering kan være å søke skilt via politietaten, eller vaktordninger ved skolestart. 
FAU lar trafikksaken i denne omgang bero, men vil opprettholde fokuset på trygg skolevei for 
våre barn.  
Når det gjelder sykling til skolen så viser er det nå slik at det er opp til hver enkelt foreldre å 
vurdere. FAU vil imidlertid minne om Trygg Trafikk sine anbefalinger, og støtter skolens 
oppfordring om å vente til barna har fullført trafikkopplæring på 4.trinn.  

11. Henvendelser fra foreldrene – deler er konfidensielt og vil ikke referatføres.  
o Spørsmål vedr. bruk av NRKs Supernytt i skoletiden. FAU har mottatt en e-post 

fra en forelder, som også har gått til skolens ledelse, om at vedkommende forelder 
mener skolen i for stort omfang og ukritisk viser Supernytt fra NRK til barna. 
Forelderens ankepunkt er at NRK har en for subjektiv presentasjon av nyhetsbildet.  

� FAU har tidligere tatt opp spørsmålet om TV-titting i skoletiden/i forbindelse 
med spising med skolen tidligere. En periode opplevde vi at det var for mye 
«skjermtid», og ble da enig med skolen om å begrense dette i omfang, og til 
at skolen fortrinnsvis viser tv-programmer med faglig innhold og nyheter. 
Dette innebærer at elevene først og fremst får se programmer som Supernytt, 
Newton etc, fremfor ren underholdning, hvilket vi mener er positivt. Vi har 
ikke opplevd dette som problematisk, og har heller ikke mottatt noen andre 
klager. FAU ser ikke behovet for noen ytterligere innstramming eller endring 
av denne praksisen, eller for kritisere valg av program/kanal, men har tillit til 
at skolens personale velger programmer som er egnet for alderstrinnet og som 
har et faglig eller aktuelt innhold, slik vi har blitt enige om.  

o Antall timer svømming: 4.trinn har i år fått 10 timer til svømmetrening, ved nye Røa 
Bad. Noen foreldre melder bekymring for om 10 timer er tilstrekkelig. FAU støtter 
denne bekymringen, og forstår det slik at tilbudet fra 2017 vil utvides til 20 timer. 
FAU ser også at det kan være et behov for differensiert svømmeundervisning.  

o AKS og mat. Det er noe ensformig matservering på AKS. Samtidig er det vanskelig 
å servere mat til så mange barn med ulike allergier og intoleranse, på et stramt 
budsjett. NHO tar saken videre med Kim på AKS. 

12. Kommende FAU-møter. 
Neste møte 20.oktober. Påfølgende møte er satt til 24. november. Møtene kalles inn i 
Outlook.  

 
13. Eventuelt  

a. Det er behov for mer informasjon om kjøreregler til førstetrinnsforeldre, og helst så 
tidlig som mulig. Dette gjelder saker som bursdager, transport av barn til skolen med 
bil, Halloween etc. Dette vil også tas i foreldrekontaktforum 22.sept. FAU bør også 



 

 

sørge for at FAUs anbefalinger ift bursdager ligger tydelig plassert på FAU-siden på 
skolens nettsider.  

b. FAU-info er feil på nettsider. FAU v/ CAD melder fra til skolen v/Gry Stubberud  
c. Vennegrupper. FAU oppfordrer foreldrekontaktene og alle foreldrene om å støtte opp 

om dette, da barna er veldig begeistret for det, og det er forebyggende ift mobbing. 
Lærerne kan bidra med råd på hvem som bør plasseres sammen i gruppene.  

d. Nettvett – FAU fortsetter å sørge for kurs i dette, vi bytter leverandør. Temaet er 
svært viktig, da mer og mer av barnas interaksjon foregår på nett.  

e. Forslag fra FAU-medlem: Holde en Sankthansfeiring i nærmiljøet, dette kan være en 
ekstra inntektskilde f.eks. i arbeidet med ny og bedre skolegård, eller til andre ting. 
Vil også være et svært positivt nærmiljøtiltak, da vi ikke har noe arrangement den 
dagen.  

 


