
Referat FAU – Seterbråten skole 
Dato: 29.10.19 

Tilstede: Anja 7A, Violetta 2B, Kristine 2A, Anila 1B, Solvor, Solfrid, Anica 4A, Vibeke 3A, Anna 

6B, Barda 7B, Kandila 3B, Kristin 4B,  

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

1. Solvor 
informerer og 
spørsmål 

• Psykisk helse, skoleløpet var pangstart. Gi tid, bli bedre 
kjent med deg selv. Sette ord på følelser, gi tid til andre. 
Går mer i dybden i de større trinnene. Si hei kampanjen 
og de verdiene som står der. Vi viser at vi ser hverandre. 
FN- dagen, hva er egentlig utviklingsarbeid, hva kan vi 
gjøre for å hjelpe andre.  

• Trivselsundersøkelse – udt-etaten har sendt ut sentralt, 
Oslo Kommune har laget egen for 1-4 trinn. Digitalt med 
lydstøtte. Hvordan trives du på skolen, sosialt osv. 
Anonym besvarelse. Tiltak hvis det er dårlige resultat. 
Godt utgangspunkt for å kartlegge miljøet. Skal taes før 
jul 2019. 

• Ipad – eget dokument. Skolen må levere inn til etaten 
hvilken plan de har for implementering av ipad på skolen. 
Planleggingsgruppe med lærere på tvers av trinn. Mer 
tverrfaglig. Blir som et supplement til vanlige bøker, lesing 
og skriving. Kun skolen kan laste ned apper. Kan bruke 
andre nettverk enn skolen sitt. Blir grense på bruk av ulike 
nettsteder. Kan bli egenandel ved skade/ ødeleggelser. 
Skolen fortsetter med de verdiene de har. Kjapperer 
tilbakemelding fra skole til elev. Ipad i skolen vil være et 
godt verktøy i forhold til fagfornyelsen som trer i kraft i 
2020. Kreasjon skal bistå implementeringen av Ipad i 
undervisningen. Foreldremøte trinn for trinn når ipad skal 
implementeres. Skolen har søkt om finansieringsstøtte fra 
etaten.  

• Skoleløpet, skolen samlet inn 17 250,- Ny rekord! Stor 
stemning, alle løp – de som ikke løp heiet på resten. High 
Five gjennom hele løypa, kjempegod stemning. Skolen 
ønsker å arrangere løpet på fredag ettermiddag neste år 
for å få med foreldre på heiagjeng og øke fokus og 
innsamlingen.  

• Spisetid, flere trinn opplever at det er for liten tid til å 
spise etter storefri. Vanskelig å fokusere på tom mage. 
Skal evalueres etter jul. FAU-rep tar en undersøkelse i 
sine klasser og kommer med tilbakemelding til neste 
møte som er i November.  



2. Solfrid 
informerer og 
spørsmål 

• Problemer med skoleappen fra AKS. IT er på saken. 
Ønskelig å legge inn AKS- planen i ranselpost.  

• IST – Direkt – Kommunikasjon mellom foreldre og AKS. 
Fra januar skal AKS over til IST-Direkt. Direkte meldinger 
til AKS i en portal, som f.eks når skal barna hjem og korte 
beskjeder. Enkelt verktøy og oversiktlig. Hver base får sin 
egen telefon. Hver base får eget telefonnr. Hver base får 
ipad med bruk av dette verktøyet. Gleder seg til å ta i 
bruk nytt system. Får en egen nødtelefon, nå har denne 
vært på Bukkene Bruse. Denne telefonen er for beskjeder 
som skal gis til AKS utenom telefontid.  
Når barnet er syk så holder det med melding til 
kontaktlærer, ikke nødvendig med beskjed til AKS.  

• Brukerundersøkelse – skal gjennomføres i November. 
Sendes ut til foreldre. Nytt av året er at denne skal 
gjennomføres før jul mot på våren som har vært tidligere.  

• ASK- Mat. Har startet med prosjektering av bygging av 
nytt kjøkken. Undervisningsbygg skal bygge nytt kjøkken! 
Hurra! Er en egen veileder på mat på AKS. Etaten ønsker 
sunne alternativer til maten. De kurses i å lage sunnere 
alternativer, grønnsaker, supper fra bunn, fullkornspasta 
osv. 51,- pr.barn pr.mnd er det AKS å rutte med.  

• Psykisk helse og skoleløpet. Har jobbet sammen med 
skolen og fulgt de oppleggene som finnes der. Hvordan 
føler de det osv. Hva kjenner du i kroppen din når du er 
glad. Alle har ikke vann, hvordan har de det de som ikke 
har tilgang på rent vann. Psykisk og fysisk helse henger 
sammen.  

• Skjermtid på AKS, PC-rom – Salaby, bruker av og til NRK-
super ved eget valg. Obs på noen av seriene som ligger på 
NRK-Super, det finnes serier med litt for høy aldersgrense 
som ansatte må være obs på. 

• Søsken som henter. Litt problemer med at eldre søsken 
henter i tider som forstyrrer aktivitetene.  

3. Oppsummering 
av felles 
foreldremøte 
sammen med 
Bjørndal skole 
og Seterbråten 
skole. 

• Savnet referat, til neste fellesmøte må vi ha en referent.  

• Litt lite kommunikasjon innad i FAU, dette kom brått på 
for flere i FAU. Dette må kommuniseres innad i gruppen 
bedre.  

• Ønskelig med en messenger-chat for FAU, for bedre 
kommunikasjon.  

• Veldig mange barn tilstede, det ble mye barn som virket 
forstyrrende på flere av de som var tilstede. Neste møte 
må være uten barn. FAU sjekker muligheten for å kunne 
tilby barnevakt til de som ikke har muligheten. Må med 
på invitasjon neste gang: Dette er i utgangspunktet et 
møte for voksne. Hvis du ikke kan komme pga barnepass 



så ta kontakt så kan FAU være behjelpelig med dette. 
Dette må meldes fra om på forhånd.  

4. Nytt møte i 
Mars 2020. 
Beate har 
allerede vært i 
dialog med 
Bjørndal skole. 

Fra Beate: Med tanke på agenda og plan for nytt foreldremøte, 
så hadde det vært fint med følgende innspill: 
- dette foreldremøtet var det 5. trinn som solgte fra Seterbråten. 
Hvilket trinn vil ha lage i mars? 
- vi planlegger et nytt møte i mars. Innspill til tema/ folk å invitere 
mottas med takk. Forslag som allerede er kommet inn er: 
familievernkontoret, utekontakten, mobbeombudet. Tiltak fra 
bydelen. Familiesenteret fra Holmlia – gratis. Ung arena.  

Ønskelig å ha møtet på Bjørndal skole pga skolen ligger mer 
sentralt til i forhold til Seterbråten.  

Foredragsholder som FAU kan betale for f.eks Marco Estefadi.  

Husk å dele informasjon med resten av FAU.  

 

5. Felles 
festkomitè 
sammen med 
Bjørndal skole, 
hva tenker vi 
om dette? 

• F.eks til Halloweendisco osv som tidligere har blitt 
arrangert av frivillighetsentralen. Hvorfor blir ikke dette 
arrangert lengre? Vibeke sjekker ut dette.  

• Bjørndal skole er 4-5 stk i festkomiteen. 

• FAU tenker på dette til neste møte, om dette er aktuelt 
og hvem som evt kan stille. Dette kan vi involvere 
klassekontaktene til.  

6. Er alle roller i 
FAU besatt? 
Hvilke mangler 
vi i så fall?  

• Natteravnskoordinator fra FAU – Anna. Anna sender 
melding til Sandra om dette.  
Alle i FAU sender ut påminnelse til de som har meldt seg 
til Natteravn ca 2 uker før aktuell dato og Anna sender 
oppdatert liste til Sandra en uke før.  

 
 

7. Forslag til 
årshjul/ 
aktivitetsplan 
av Anja.  

• Dette er årsplanen som 7-trinn har brukt. Denne 
presentasjonen er brukt på foreldremøte. Dette er kun et 
arbeidsdokument.  

• Dette kan fint brukes som inspirasjon til resten av FAU. 
For å få litt mer struktur i planlegging av inntjening av 
penger til klassekasse, og bidrar til å øke det sosiale i 
klassen med både barn og foreldre.  

 

8. Eventuelt 
 

• FAU- møter i 2020. Siste tirsdagen i mnd i AKS-kantina 
18.00-20.00.  

• Beate gjør en kjempejobb med å legge ut hyggelig info på 
FB om hva skolen gjør i løpet av en uke.  

 


