
FAU-møte 5.12.2016 Referat 
 
 
1. Ingen tilstede fra skolen, derfor ingen orientering fra skolen 
 
3. Status 17. Mai.  
Solfrid leder for komiteen. Alle trinnkontakter og korpset med i komiteen. God info fra 
forrige komité. Har vært samlet en gang. Har fått ansvarlige på nesten alle 
hovedansvarsområdene. Mangler premieansvarlig, men håper å få dette i januar, og 
konfransier. Planlagt møte fra og med januar. Endel ting avklart, blant annet hest og vogn.  
Ang deltakelse på 4. Og 5. Trinn – ta kontakt med Thomas Hansen, inspektør på disse 
trinnene. Vil sende ut informasjon til foreldrene på disse trinnene før jul. Foreldrene på 5. 
trinn har fått beskjed om at det er forventet at de skal stille opp på 17. mai. Innspill fra Pia: 
lage FB-event på FAU sin FB-siden.  
 
Oppsummering Julemessa. Suksess – oppsummering kommer etter jul. Helle fra 2. Trinn 
inviteres med på oppsummeringsmøte etter jul.  
 
4. Status FAUs økonomi  
Sigrunn forsøker å skaffe oversikt over økonomien, oppdaterer FAU i januar. 
 
5. Ukeplaner på nett.  
Henvendelse fra Inga til skolen/FAU om å få ukeplanene på papir: 1) Vil ikke at barna skal gå 
på nett for å sjekke leksene sine – skeptisk til at leksene skal gis elektronisk, 2) endel familier 
har ikke tilgang til PC/nett hjemme, og skolen bør også ta hensyn til disse. Inga skulle ønske 
det hadde vært gjort omvendt, at man kan reservere seg mot å få ukeplanen på papir heller 
enn at man skal be om å få papirversjon. FAU har vært i kontakt med skolen for å be om at 
ukeplanen gjøres tilgjengelig på papir og at det sendes SMS til alle foreldrene. 
 
Diskusjon:  

 Fint å få på nett, men kan være en utfordring. Fra 4. trinn skal barna lære digitale 
ferdigheter, og kan skrive ut på skolen selv, feks fast hver fredag ettermiddag. 

o Er dette overkommelig rent praktisk? 

 Kom etter pålegg fra UDE.  

 Forslag: FAU sjekker opp med skolen: På hvilket trinn skal barna bruke digitale 
hjelpemidler i hjemmelekser?  

o Har vært lang svartid, kunne bruke skolens Mediatek 
o Valgfritt å levere på datamaskin? 

 Forslag: FAU: Sjekke opp med skolen: Hvordan jobber de for å oppnå de digitale 
ferdighetene? 
 

Konklusjon: FAU etterspør konklusjon på saken fra skolen og ber om en redegjørelse for 
hva som forventes av foreldrene når det gjelder tilgang til digitale verktøy? 
 
Astrid har bedt om at det i Driftsstyret opprettes et utvalg bestående av foreldre og ansatte 
fra skolen for å få på plass enhetlige rutiner.  

- Mobbing – hvordan kan dette håndteres bedre og likt? 



Et spesielt FAU-møte brukes til å diskutere hvilke punkter vi ønsker mer systematisk 
håndtering av skolen 

 
 
6. Forslag om temamøte:  
Det var kommet inn forslag fra Trine Olsen om å invitere Craig Furunes, som holder seminar 
om mobbing, adhd og tourettes syndrom med hovedvekt på mobbing. Han bruker mye 
humor i det alvorlige han formidler noe som engasjerer og treffer på en god måte.  Han er 
betalt av tourette foreningen slik at det ikke er en utgift å få han på evt temadag på skolen. 
Han har god erfaring med å snakke til både mellomtrinnet og foreldrene i tillegg til lærere. 
Skolen er positiv så lenge det er gratis. 
 
Konklusjon: FAU foreslår å beholde tema nettvett for temamøte våren 2016, og utsette et 
eventuelt temamøte med Craig Furunes til høsten 2017. Samtidig kan gjerne skolen invitere 
ham for å snakke med elevene. 
 
Videre diskusjon 
Grei Fotball Gutter 07 har startet et prosjekt, ”Respekt”, og hadde møte med skolen for ca 
ett år siden for å presentere prosjektet: jobber med respekt for hverandre og seg selv. Nå 
forteller gutta om hendelser på skolen, elever som reagerer på dårlig oppførsel overfor 
andre elever og lærerne. Elevene reagerer på at det ikke blir tatt tak i. Utspekulert oppførsel, 
usynlig for de voksne. Det tas kvelertak og barn slenges i bakken. Hendelser til stadighet.  
 
Gutta kom med egne eksempler på hva de kan gjøre: Stille opp for hverandre, ikke 
baksnakke.  
 
Foreldre har et ansvar: Hva slags ansvar har foreldrene for de holdningene barna får? 
Hvordan kan vi engasjere foreldrene mer? 
 
Tatt opp med skolen. Trivselslederprogrammet er svaret, men ikke nok. Gullreglene er heller 
ikke nok. Skolen må bli mer offensive. FAU presse på skolen? 
 
Ukas elev – funker ikke som trivselstiltak. Også varierende informasjon til foreldrene om 
dette.  
 
Litt variert erfaringer med Trivselslederprogrammet, men det er ikke dette som kritiseres. 
Men det skjer likevel ting som ikke sees eller oppdages. Og enkeltsaker følges ikke opp. 
 
Det er blitt et mye større press på det faglige fra starten, og mindre fokus på å bli kjent med 
flere i klassen osv.  
 
Viktig at det rapporteres til skolen når man hører om hendelser. Dersom det ikke nytter å ta 
ting opp med lærer/sosiallærer, bringe videre til rektor/inspektør.  
 
Konklusjon:  

- Det ble foreslått at FAU lager et opprop for at skolen skal være mer på i forhold til 
mobbing – Jane utarbeider 



- FAU ber om at skolen redegjør for hvordan de konkret jobber med skolemiljøet  
o Assistentene er ikke trygge nok til å gå ute i friminuttene uten lærere, endel 

er ufaglærte eller har fått opplæring 
o Strategisk plan og handlingsplan etter strategisk plan – hvordan jobber skolen 

med dette, og hvordan kan FAU komme med innspill? 
o Mer detaljert om det systematiske forebyggende arbeidet 
o Olweus handlingsplan for inneværende år? Konkret oppfølging?  

 
 
7. Høringsmøte – utvikling av ressursfordelingmodell for grunnskoler 
Ble laget en rapport for noen år siden, der anbefalingene ikke ble tatt til følge. Dette har 
muligens ført til skjevfordeling mellom Oslo-skolene. Det er mulig at det er disse 
anbefalingene som tas opp igjen nå. FAU kan være høringsinstans. Astrid vil gjerne gå på 
møte, og vil ta dette opp med Driftsstyret, blant annet etterspørre om skolen kan komme 
med noen vurderinger. 
 
8. Strategisk plan – punktet utgår.  
Astrid forsto det slik at dette skulle vedtas innen januar, men rektor har ikke tenkt til å vedta 
denne før i april – utsettes. Astrid melder tilbake fra Driftsstyremøte angående dette på 
neste FAU-møte. 
 
Eventuelt:  
Planleggingsdag på AKS 
Ønske fra skolen at AKS har en planleggingsdag i året, før skolen starter på høsten, sammen 
med skolen. Ikke urimelig krav, men kan være vanskelig for enkelte foreldre å få til. AKS er 
foreldrebetalt. Skal vi legge inn ønsker/synspunkter? 

- Ikke ta fra den perioden der 1. trinn skal være alene på AKS – en sårbar periode. 
- Legge siste dag før ordinær skolestart eventuelt tidlig i august 

 
Det sendes ut info om Ammerud på tur til foreldrene denne uka. 
 
Møteplan 2017: Tidspunktet endres til 1830 

- 23. Januar 
- 27. Februar 
- 20. Mars 
- 24. April 
- 12. Juni  

 
Klasseliste:  
2. trinn har fremdeles ikke fått klasselister for gruppene. FAU følger opp med skolen. 
 


