
Referat Fau-møte 24/10-2018 

Representanter fra klassene som møtte: 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c 

Frafall: 1a (hadde gitt beskjed), Solfrid (aks) 

Nytt styre: 

Fau leder: Anica Munir (3a) 

Nestleder: Qandeela Jamil (2b) 

Sekretær: Ellenor Andersson (4a) 

Kasserer: Kristin Herstad (3b) 

 

Rektor: 

• Snakket om skolen. Fine, flotte, positive og imøtekommende elever. 

Flotte lærere med masse kompetanse som ser eleven. 

• Si Hei –kampanjen godt i gang. Fokus på dette hele dagen. 

Tegnekonkurranse på skolen, elevrådet hatt samling om dette tema + 

FN. Elevene har også fått “lekse” i å si hei til tre personer som de ikke 

kjenner. 

• Skoleløpet: Meget vellykket. Elevene var kjempe motivert. Skolen ønsker 

å lage et større opplegg til neste år. For eksempel at lærere og 

assistenter også løper. Skolen fikk inn 13.500 kr. 

• Ny inspektør begynner 1. nov. Blir leder for 1.-4. trinn. 

• Ny sjef for skole gruppe A, Seterbråten tilhører denne gruppa. Har vært 

på besøk på skolen og elevene viste han rundt. 

• Nasjonale prøver er i gang. Resultatene ser bra ut. Resultatene for 8. 

trinn (7. trinn i fjor) i matte er veldig bra.  

• Valg av to nye representanter til Driftsstyret. Neste møte 21. Nov. 

   - Katrine Klungland (7b)  

  - Beate Henriksen (4b), vara  

 

 

 



FAU: 

Hva ønsker vi at Solvor skal ta opp på Fau-møtene: 

 

• Saker på skolen som fungerer bra og som fungerer dårlig - hvordan kan vi 

som foreldre hjelpe? 

• Nasjonale prøver. Den faglige utviklingen for skolen som helhet. 

• Hvordan jobber skolen med trivsel bland lærerne. 

• Hendelser på skolen, mobbing. 

• Etniske retningslinjer ovenfor elevene. Når skal lærerne kontakte 

foreldrene ang. hendelser, mobbing, erting. Etikk. 

• Hva har skolen for planer for den digitale hverdagen? Hva kan foreldrene 

gjøre for å hjelpe skolen i forhold til andre foreldre. 

• Opplæring av foreldrene: tankekart, blokkmodellen, fokusord. Hvordan 

kan vi foreldre jobbe hjemme? 

• Mye lekser og omfattende. Alt blir ikke fulgt opp på skolen i etterkant. 

Elevene føler at det ikke er noen vits i å gjøre alle lekser, fordi ingen 

sjekker de til dagen etter eller til den aktuelle timen. Hva med lekseplan 

som elevene kan disponere selv?  

• Trivsel blant elevene. Hvordan har utviklingen vært? Hva gjør skolen med 

trivselen til elevene? Vet lærerne/rektor hvordan elevene har det? Hva 

kan foreldrene bidra med? 

• Lærerne lager månedsrapport om hva de har lært, snakket om, gjort og 

positive hendelser på trinnet og skolen. Så vi foreldre har noe konkret og 

snakke med barna om i forhold til skolen. 

Annet:   

-Kan rektor sende ut dato for møter gjennom skole-kalender? 

-Hvordan får vi klasselister? Trenger kontaktinformasjon til foreldrene på 

sitt trinn. 

-Referat sendes ut til både Fau-representanter og klassekontakter og blir 

lagt ut på skolen sin nettside. 

-Kontaktinfo. til klassekontakter og fauere på 5. - og 6. trinn er sendt til 

Bente (Fau Bjørndal skole). Hun kaller inn til 17. Mai møte.  

 

NESTE FAU MØTE ER 28. NOVEMBER.   


