
Referat FAU møte 28.september 2021 

Til stede: Hanne 3b, Marit 9EN, Hege 4A, Catrine 8N, Margrethe 5A, Hans Jørgen, Sølve 2B, Kevin 
10E, Eva 9EN, Eva 5B, Unni 2C, Marie 6B, Terese 6A, Laila 1A, Terese 3A, Helga 1B, Peder 2A.   

1. Konstituering
Hanne ønsket velkommen.

2. Kort presentasjon av FAU representanter
Alle representantene presenterte seg

3. Skolen informerer om aktuelle saker og svarer på spørsmål.
Hans Jørgen stilte på vegne av Jack.
Skolen gjennomgår tilpasninger så det blir vegger i klasserommene. Det blir noen færre
grupperom for å få til dette. Biblioteket flyttes til personalrommet ved siden av Gullsmeden.
Personalrommet flytter der biblioteket er. Håper at ungdomstrinnet vil være mer på området
ved den justeringen. Ny ansatt for å skape engasjement hos elevene. Elevrådene skal få være
med og bestemme hvordan «hang out» stedet ved nye biblioteket skal være. Kantinen åpnet
mandag 27.september 2021. Mattilbud på AKS vil også være tilbake.

Informasjon skoleplattform.
Ønskelig fra foreldregruppen og FAU at man skulle få informasjon om smittesituasjonen,
dette har skolen tilpasset seg og informert deretter.

Skjemaer digitalt
Skolen jobber med dette.

Læremidler
Kjøpt inn matematikk og norsk 1-4.trinn. Norsk og matematikk 5.-7.trinn. Ungdomstrinnet
har også fått nye bøker.

Kartlegging leseferdigheter
Pålagte kartlegginger. Både nasjonale og interne kartleggingstester. Skolen balanserer ihht
hva som er hensiktsmessig. Oppfølging på ungdomstrinnet: lærerne setter av tid og jobber på
trinn og gruppenivå og setter ned tiltak. Gruppen, teamet, klassen, enkelteleven – man setter
tiltak der man ser behovet. Dette gjøres også på lavere trinn.

Leksepolitikk
Ingen enhetlig politikk. Ledergruppen ønsker å gi ballen tilbake til FAU og be om
tilbakemeldinger/innspill. Ønskelig å deretter bruke disse til elevrådene og deretter sette
noen standarder. FAU-leder setter dette på agendaen for neste møte.



Hvordan jobber skolen forebyggende for å sikre et godt miljø 
Skolen føler de gjør mye. Det er ukentlige møter hvor det jobbes forebyggende. Erfaringer 
diskuteres og basert på disse legger man en systematisk plan. Elevsamtaler, kartlegginger av 
mellom- og ungdomstrinnet. Jobbes med å bli flinke til å bruke elevstemmen. Bruker 
sosiallærerresurssene. Bruke elevrådet mer.  

4. Godkjenning av innkalling og agenda
Innkalling og agenda ble godkjent.

5. Godkjenning av årsrapport 2020 – 2021
Godkjent

6. Godkjenning av regnskap og balanse 2020 – 2021
Godkjent

7. Valg av ny nestleder i FAU styre og AKS representanter.
FAU styret
Peder går inn som nestleder.
Sølve 2B går inn i som styremedlem

AKS representanter
Laila 1A
Terese 3A

8. Møteform og “kjøreregler”
Styret skriver referat fra hvert møte, så man slipper å bruke tid på å velge referent.
Gruppen fikk spm hvordan møteform man ønsker.
Teams 2 møter, 1 møte fysisk pr kvartal. Møte settes til tirsdager.
Terese sender ut Teams link til hvert digitalt møte.
Spørsmål fra klassene sendes til Hanne før møtet. Hanne vurderer da om dette er saker som
skal videre til skolens ledelse eller klasse/ledelse. Leder ber om at spørsmålene som sendes
inn involvere flere trinn enn bare et. (så det er reelt for hele FAU)

9. Mottatte forslag/saker til behandling
Margrethe 5A har meldt seg til å følge opp Oslo Kommunes foreldreutvalg.

Beslutning: Trinnkasse – skape bevissthet hos klassene mht trinnkasse. Spesielt hos 1.-
3.trinn. Forklare viktigheten i at det lages trinnkasser, ikke klassekasser. Peder lager slide om
hva man skal bruke trinnkassen til. Konkretiserer når det er leirskole og evt andre aktiviteter
som koster penger. FAU skal ikke blande seg inn i hvordan og hvor mye, men at man felles
har en trinnkasse, og setter felles mål for bruken av pengene.



Beslutning: 1 fra FAU er med på første foreldremøte til 1.trinn for å snakke om FAU og 
trinnkasse. (Vise at det er et skille mellom klassekontakter og FAU) 
Beslutning: FAU oppfordrer til gågrupper. Dette tas med i tidligere trafikkskriv til 
foreldregruppen. Skrivet sendes ut til 1.-4.trinn på nytt. (trenger å repeteres) 

Til skolen:  
Ugreie låser på toaletter + i gymsalgarderobene. Skolen må følge opp dette. Barna må skaffe 
dovakt for å tørre å benytte seg av toalettene.  
Rask sykling i skolegården av andre større elever. Ønske om en oppfordring til skolen så både 
barn og voksne tenker over ferdsel med sykkel i skolegården. 

Til neste møte/agenda: 
Driftsstyremøte – rapport 
Trafikkutvalget – rapport og gjenvalg (1.-4.trinn bes finne 1-2 representanter) 
Leksepolitikk 

10. Eventuelt/Runden
1a – mye støy rundt henting på AKS. Rask sykling i skolegården av andre større elever. Savner 
skolepatrulje 
1b – Garderoben er i klasserommet. Ønskelig å flytte den tilbake til hovedgarderoben. 
Foreldre er for og mot. 
2a – ingenting 
2b – ingenting 
2c – ingenting 
3a – ingenting 
3b – ingenting 
3c – ikke til stede 
4a – Ingenting 
4b – ikke til stede 
5a – ingenting 
5b – ingenting 
6a – ingenting 
6b – ingenting 
7a – ikke til stede 
7b – ikke til stede 
8e – ikke til stede 
8n – ingenting 
9e – ingenting 
9n – ingenting 
10e – ingenting 
10n – ikke til stede 

Nytt møte blir digitalt, innkalling kommer via teams. 

Dato:  12.oktober 2021


