
Referat Fau-møte 27.02.2020 

Solvor, Solfrid, Jannicke, Ingunn, Katrine, Monica, Anica, Bardha, Ellenor, Nadira 

 

1. Solvor: Elevundersøkelsen. Gjennomgang: Trivsel, Støtte frå lærene, Arbeidsforhold og 

læring, Medvirkning, Hjem-skole:  godt over Oslo snitt.  

Arbeidsforhold og læring; Har gått ned fra i fjor. Skal jobbe videre med det. Er i gang å planlegge 

hvordan de skal jobbe med dette. Sosialkompetanse, faste rutiner i klasserommene -likt rutiner i alle 

klasser. Alle skal kunne føle at de kan delta uansett bakgrunn. Inkluderende undervisning. Jobber 

langsiktig for å få arbeidsro. 

Medvirkning: har gått ned fra i fjor. Hvordan jobber skolen? Elevene skal føle at de får bli med å 

påvirke. Hva likte du best? Elevene må reflektere øver egen læring. Øve på å reflektere. Lærerne må 

være lydhøre ovenfor elevene, hva elevene er interesserte av.  

- Arbeidsro: Alle med i kampanjen «Ingen utenfor». Evaluerer friminutt. Mange ting blir dratt 

med inn fra friminutt. Mye uro pga. det. 

- Ny læreplan, nye bøker, i-pad til 1. og 2. 

- Miljøfyrtårn: avfallssortering i alle rom. Skal bli sertifisert. Nye konteinere. 

- Hopp 30. april- 10 mai «Hopp for livet- kampanje». Skolen skal være med på denne 

kampanjen.  

- Kartleggingsprøver: info. Kommer i portalen. 

- 17. mai. Seterbråten har flagg- heising. Snakke med 17. mai komitéen.  

- Sommerfest onsdag 12. juni, hva skjer? Tar dette opp på neste møte.  

• Hvorfor har skolen så få Aktivitetsdager, uteskole?  

 2 i semestret for småskolen, 1 for mellomtrinnet.  

Skolen har bla. Femkamp om sommeren. Rektor skal følge dette opp. Foreldrene etterlyser 

mer bruk av skogen og idrettsplassen.  

• Viktig å fronte skolen, facebook- side. Fremsnakke skolen.  

 

1. Aktivitetsskolen:  

• Møter utfordringer når de har uteaktiviteter (barna kan melde seg på selv), da har barna fri. 

De vil ikke være ute. 

• Lesing- og regning i aktivitetsskolen. Prosjekt sammen med Ljan og Hallagerbakken skole.  

• Hvilken info. trenger foreldrene? hva savner foreldrene? Aks trenger hjelp med 

informasjonsskriv. Kan noen møte litt før neste møtet og gå gjennom skriv med Solfrid. Kl. 

17.30.? 27. mars, Må komme tydeligere frem til foreldrene ang. gå-hjem tider og at ikke 

barna kan gå hjem midt i en aktivitet.  

Dette hva dit barn får dette hva er vi krever.  

  

• 170 barn på aks. Viktig at hver base har hver sin telefon. Kommunikasjon mellom foreldrene 

og basen må forbedres. Kontaktperson (foreldre) på hver base? Aks vil ha sms så kan de 

sjekke det opp mot krysslistene. Har nødtelefon – for ting som er svært viktige etter kl. 13.  



• Musikkvideo-prosjekt 1-4 trinn. Barna skal velg hvilken gruppe de ønsker å i jobbe. Bruke 

tenkenøklene. Prosessen viktig. Har gode voksne som kan mye av dette temaet.   

• Jobber med Læringsutviklende aktiviteter - der læring skal pakkes inn. Hvordan stille riktige 

spørsmål? Analysebegreper- snakke om begreper hva betyr ord, ser ut, føles. 

• Ny ramme plan.  Samarbeider tett med skolen. Både om fag og elever. 

 

4. Klasselister se lenker til datatilsynet. 

https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/verktoy/sporsmal-svar/Skole-og-

barnehage/kan-klasselister-eller-lignende-leveres-ut 

 

https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/skole-barn-unge/elevlister/. 

 

 

5. Trafikkaksjon- har blitt gjennomført. De som sa at de skulle komme møtte opp. Bedre 

å ha to trinn sammen? Hvordan fordele dato? Når på året? Klokkeslett? Se på skriv. 

Trafikkgruppa drøfter dette.  

 

Eventuelt: Ny Aks gruppe: Bayan, Kristin 

 

Dato for neste møter 24. april, 22. mai.   

 

Neste møte er 27. mars kl. 18-20 

Vel møtt! 
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