
Referat onsdag 6. mars 2019 - samarbeidsmøte, FAU og skolen. 
Tilstede: 
Kristin Kverndokk 
Judith Klein 
Kiet Dang  
Lene Stømner 
 
1. AKS – erfaringer og muligheter 

FAU har fått tilbakemeldinger om AKS og kommunikasjonen mellom skole/aks. I 
hentesituasjoner, hvem kjenner ditt barn. Litt personavhengig. Noen av de ansatte er litt 
umotiverte. Trinh blir ny leder på AKS. Hun er god på å møte ansatte. Kiet vil gi Trinh en bestilling 
på dette. Hvordan møte foresatte. Pedagogisk grunnsyn. Avkrefte rykter om "skammesang" og 
"skammekrok". Elevene opplever å bli kjeftet på. FAU tar dette opp igjen i mai/juni. 
 
Foresatte synes det er for lite aktiviteter å velge mellom og for mye skoleaktiviteter. Benytte seg 
av Lillomarka arenaen. Ansatte er sendt på klatrekurs. 
Ansatte på aks er med på foreldremøtet til 1.trinn. 
Judith undersøker om Brakedancekurs. 

 
2. Omrokkeringer i skoleledelsen 1. april. 

Ny sosialarbeider er på plass, men hun har 3 måneder oppsigelsestid. 
Nærmeste ledere og Nathalie har gjort den jobben og gjør den frem til Therese er på plass. 

 
Fredag 22.mars kl 12.00 er det massemobilisering av miljøstreik. "Hvis voksne ikke tar vare på 
fremtiden vår, trenger vi ikke å gå på skolen" Lære noe ut av dette og gjøre det til en 
skoleoppgave. Kiet sjekker ut med evt føringer fra etaten. 
 

3. Valg av trivselsledere etter jul 
Tydelig at det ikke skal være åpent valg. Det er linet opp tydelig hvordan valgene skal 
gjennomføres.  

 
4. Trinnkontaktene. Info om skriv delt ut på foreldremøtene. 

FAU har laget et skriv på hvordan rollen som trinnkontakt er og hvilket ansvar man har. Det 
inneholder også en idebank på aktiviteter. Man kan være FAU-representant uten å være 
trinnkontakt og motsatt. 

 
5. Foreldremøtene - tilbakemelding  

Tidspunkt. Vanskelig for foresatte å rekke møtet når det starter  
Det er varierende hvor mye trinnkontaktene er involvert.  
Komme med innspill før foreldremøtene. 7.trinn hadde ikke møte i forkant av foreldremøtet. Litt 
variert opplevelse av foreldremøtet. Skolen formidler at det skal være formøter til 
foreldremøtene.  
Vi må snakke tydelig og klart, slik at foresatte forstår. 
God plass til det sosiale og læringsmiljøet. 

 
6. Oppfølging av nettvettkursene: 
- hvordan følger skolen opp? 
- tatt det opp på foreldremøter  
 
- hvordan følger FAU opp? 
Oppfordrer trinnkontaktene til å ha en kahoot om leggetid, nettbruk osv. 
 



7. Prioritert sak for FAU i vår:  
- det psykososiale miljøet for alle elever, men med spesiell vekt på 1. klasse. Hvordan skape større 
trygghet og gode sosiale rammer for de yngste på skolen. 
Sosial kompetanse- lære å sitte rundt et bord og snakke sammen. 
Synet på læring. Leken er små barns arbeidsform. 
- overgang fra barnehage til skole 
Trygt og lite miljø i bhg og skolen er stor med store barn. 
Fadderordning 
Aktivitetsdag  
Inspeksjon 
Fast punkt på utviklingssamtalene om hvordan det går med leksene. Foresatte trenger trening på 
dette. Tips til hvordan lekser kan følges opp av foresatte. 
 
8. Lunsjtiden 
Gi tilbakemelding til læreren dersom elevene har med mye mat hjem i matpakka. Elevene skal 
forberedes før friminutt. Rektor er tydelig på at en lærer må begrunne det godt hvorfor den gjør det- 
inntil det motsatte er bevist. 
Ledelsen tar dette på neste plangruppemøte.  
Vi tar dette jevnlig opp på disse møtene. 

 
Evt:  
Kiet gir en kort informasjon om granskningen. Vi vet ikke hva i rapporten som blir offentliggjort, eller 
om noe blir offentliggjort i det heletatt.  
 


