
 

Referat FAU – Seterbråten skole 
Dato: 27.11.19 

Referent: Anna Nilsen 

Tilstede: Solvor, Violetta 2B, Kristine 2A, Anica 4A, Vibeke 3A, Anna 6B, Beate 5B, Kristin 4B, 

Stine 3B 

Ikke tilstede: Representanter fra 7A, 7B, 6A, 5A, 1A, 1B 

Solvor informerer og 
spørsmål 

• Hærverk. Skolen har stort problem med hærverk, 
skolen er i god dialog med forebyggende Manglerud 
og de patruljerer ofte. Det er søkt etaten ang å få 
kameraovervåkning, dette blir nå innvilget og skolen 
får 7 kameraer på skolen. De blir plassert på 
strategiske steder. Kameraene slås på automatisk 
17.00 og disse blir overvåket av vaktselskap, og hvis 
det er noen uvedkommende til stede så blir disse 
tatt med en gang. Dette er kjente ungdommer.  

• Nytt skolekjøkken fra undervisningsbygg. Blir satt 
opp i skoleferien.  

• Ipad – ref. forrige referat.  

• Trafikk – tatt opp i driftsstyret. Mangler tiltaksplan 
fra bydelen, Rektor har purret på. Trafikketaten og 
Politiet skal komme på uanmeldt kontroll. Ønsker 
bedre skilting fra etaten om skolevei. Foreldre som 
kjører barna til skolen MÅ snu på korrekt sted. Det 
oppstår farlige situasjoner ved levering til skolen. 
Ønskelig med U-sving forbudt-skilt.  

• Gangvei på baksiden av skolen, mange barn bruker 
denne som skolevei. Lys? Er dette skolens område? 
Er det noen ting skolen kan gjøre for å bedre denne 
veien? Rektor skal undersøke dette.  

• Ønskelig med tidligere foreldremøte, mye info og 
oppgaver forsvinner med tanke på tiden.  

• AKS – melding fra aks, alle får dem uavhengig av om 
de har plass eller ikke, dette pga at det er vis 
portalen og de ikke kan lage egne klasselister på 
AKS. Vanskelig å si opp plassen på AKS, hvis det er 
problemer ta det med Rektor.  

Solfrid informerer.  • Solfrid er ikke tilstede.  

• Har vært pysjfest i dag til stor glede for alle.  

Frivillighetssentralen  • Frivillighetssentralen har gitt fra seg ansvaret for å 
arrangere discokvelder, juleverksted, påskeverksted 
etc. 1-4 trinn, det er ønskelig at FAU fra Bjørndal og 
Seterbråten skal overta. Bjørndal har invitert oss til 



en felles festkomite. Hva tenker vi om dette. FAU -
leder og FAU-representanter og klassekontakter fra 
1-4.trinn tar kontakt med et møte med FAU Bjørndal 
skole for å høre om hva som kreves og hva som skal 
gjøres.  

FAU- møter til neste 
år.  

• Siste tirsdag pr.mnd.  

• 28.januar, 25.februar, 31.mars, 28.april, 26.mai.  

• Agenda sendes ut i god tid.  

FAU - rutiner • Ved første møte en presentasjonsrunde.  

• FAU perm med skriv over hva de ulike rollene i FAU 
gjør. Det skal finnes dokumenter, men vi må få 
denne ut i riktige kanaler.  

• Dele ut infoskriv til nye medlemmer med kort info 
over hva som skal gjøres og hva de ulike rollene er.  

• Kort info på ulike språk (Engelsk, Urdu, Arabisk, 
Somali,Polsk etc) om hva FAU er. Natteravn og 
trafikkaksjon.  

Eventuelt • Beate fra mediegruppa, publiserer positivt 
framsnakk av skolen i sosiale medier.  

• Felles foreldremøte blir i mars, sted og dato kommer 
senere. Hvem som vi ønsker å invitere. 
Forebyggende Søndre Nordstrand, 
familievernkontoret. 4.trinn har ansvaret for kafe og 
kaker til arrangementet. 

• Ønskelig fra FAU at Skolen informerer alle foresatte 
om at nå er referat fra FAU tilgjengelig.  

 


