
 

Referat FAU-møte 07.02.2017. 
Tilstede: Cathrine Amundsen Dahl, Ragnar H Jacobsen, Ingvil Gjelsvik, Ragnar Jakobsen, Kjetil Gill 
Østvold, Hanne Melhus Høeg, Per Hagen 
Forfall: Lars Røise, Yvonne Garthe  

1. Skolens ledelse orienterer og svarer på spørsmål v/Gry Stubberud (Ass.Rektor).  

- Rekruttering av nye lærere pågår 
- Skal lage en spørreundersøkelse – bruk og nytteverdi IKT, skolen ønsker TBM på hva vi konkret 

skal legge inn av spm i undersøkelsen.  
- AKS: Ny kurskatalog for våren  
- Statlige kartleggingsprøver 1.2.3.trinn: lesing og engelsk. 3trinn: engelsk.  
- Osloprøve i april – 4. og 7. trinn naturfag  
- Pilotskole for osloprøve i digitale ferdigheter på 6.trinn 

Spørsmål og kommentarer fra FAU  
- FAU ønsker å bestille et nettvett-møte, helst møtedato innen utgang mai, eller til høsten. Ber 

om at dette settes opp på skolens møteplan.  
- Det kom frem i møtet i SMU at ordningen med lekeagenter ikke fungerer så godt. Her kunne 

skolens ledelse informere om at det har vært utfordringer ift ressurser i oppstart. Selve 
programmet for lekeagenter er noe skolen ønsker å fortsette med og sette i system.  

 
2. Skolegården – hendt siden sist og plan fremover  

Tilbudet er ikke kommet i hende til skolens ledelse ennå, men forventes i løpet av få dager.  

3. Henvendelser fra foreldre, alternativ til og informasjon rundt julegudstjeneste  
Mirha Sunagic, foreldre ved 1.trinn, ble intvitert til å utdype sin reaksjon på hvordan skolen legger opp 
informasjon om, og alternativer til julegudstjenesten i Røa Kirke som elvene går på før jul. 
Presentasjonen tok for seg flere prinsipielle spørsmål knyttet til likeverd, valgmuligheter, og 
muligheter for at skolen legger inn markeringer knyttet til annet relgiøst ståsted dersom eleven i et 
trinn har dette. Sunagic ønsket en diskusjon, og FAUs syn på saken, for så å bringe dette videre til 
skolens ledelse og evt andre fora.  

FAU støtter Sunagic i at informasjonen rundt hva som foregår i julegudstjenesten i kirken er noe uklar 
og kan oppleves ufullstendig for de som er nye foreldre ved skolen og/eller har en annen 
kulturbakgrunn. FAU ber derfor skolen utrede hvorvidt det er mulig å gi noe mer konkret info om 
hvordan programmet i kirken ser ut, og hva som er av religiøs art og ikke. Videre ønsker FAU at skolens 
ledelse kan formulere alternativet til julegudstjenesten slik at det kommer tydelig frem at det er et 
religionsnøytralt alternativ til julegudstjenesten til de som ønsker det, og at informasjon om innholdet 
i dette også formidles foreldrene både mer konkret og i så god tid som mulig.  

4. Status forberedelser til 17.mai v/Ragnar H. Jacobsen 
Arbeid i rute. Komiteen har delt inn i grupper som er ansvarlige for sin del av arrangementet. Info om 
program for dagen skal komme ut så tidlig som mulig, og så utfyllende som mulig, særlig av hensyn til 
førstetrinnsforeldre.  

5. Status økonomi + endring av organisasjonsform FAU v/ Kjetil Østvold 
Søknad om endring er til behandling i Brønnøysundregistrene. Det antydes ca. 10 dagers 
behandlingstid. Dersom vi får søknad innvilget, vil vi så få et organisasjonsnummer og vil kunne 
opprette en VIPPS-løsning for blant annet 17.mai-arrangemenetet.  



 

 
6. Referat fra møte i skolegruppe E & F i Oslo KFU på Huseby skole 15.02.17, v Ingvil 

Gjelsvik 
Møtereferat vedlagt. Hovedpunkter var ressursfordelingsmodellen (rapporten fra DeLoitte og 
høringen av denne), Skolemiljøutvalget (form og innhold og hvordan det fungerer) og psykososialt 
skolemiljø (med foredrag fra de som driver «Glasshuset» ved Nordberg ungdomsskole).  
Psykososialt skolemiljø vil også være tema for møte i stormøtet for skolegruppe F som finner sted 
onsdag 22.3. Lars Røise deltar i dette møtet.  

7. Referat fra møte I skolemiljøutvalget (SMU) 6.3.17. v/Hanne Melhus Høegh 
Dette var første møte i SMU i skoleåret 2016/17. Skolens verneombud og representant fra 
kommunen var ikke tilstede.  

Elevrådet presenterte saker de nå er opptatt av, som kommende dodgeballturnering og hvordan 
skolegården bør utformes. De opplever å bli hørt og tatt med på avgjørelser som angår dem. De 
presenterte også resultater fra elevundersøkelsen.  

Melding til FAU var at opplegget med lekeagenter ikke fungerer så godt. Videre fremkom det i møtet 
at de ikke kjente til «mitt valg» - modellen. Elevmekling fungerer godt.  

SMU er en viktig møteplass, ettersom det er eneste møtet der elever og foreldre ses i en møtesetting 
med skolen, som representanter for hver sin gruppe. FAU mener imidlertid at det er viktig at skolen 
tar ansvar for en god agenda og at møtene finner sted minimum 3 ganger per skoleår for å sikre en 
kontinuitet i dialogen.  

Neste FAU møte tirsdag 2.mai kl. 1930. Siste FAU før sommeren 13.juni kl. 1930.  
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