
Referat fra FAU møte den 28. oktober kl. 18-20. 

Tilstede: Ann-Kathrin Wangen (1a), Rana Imran Tariq (1c), Anne G. K. Hjelleset (2a), Marie 

Hvalgård Smith (2b), Anja Alme Sibeke (3a), Fatbardha Alihi (3b), Silje Truslrud (4c), Ingunn 

Aune (5a), Jenny Berntsson (6b), Thomas Haugerud (7a), Jonas Attemalm (7b), Hege Bolin 

(driftsstyret) 

1. info fra rektor og AKS – 30 minutter: 
 

a. Presentasjon av en tenkende skole. Har satset på dette i tre år. Tenkekart er 
en fast del av undervisningen. Skolens målsettinger kan leses på 
hjemmesiden.  Nøkkelord: tenkekart, tenkevaner, tenkematriser, tenkenøkler. 
Det er lagt ut informasjon på hjemmesidene. 16 tenkevaner. Skolen 
implementerer disse i undervisning og blir synlige på ukeplanene etter hvert. 
Lenker til mer info om tenkeskole ligger på skolens hjemmeside.  
Gjennomgikk Seterbråten skoles lesestrategier hentet fra et stort dokument. 
Hele leseplanen er lagt ut på skolens hjemmeside.   

b. Trafikkaksjonen. Mye positivt, flinke elever. Lærere og elever ble skjelt ut av 
enkelte foreldre som ikke likte aksjonen. Effekt av aksjonen- litt usikkert. 
Endret kjøremønster etter at aksjonen ble avsluttet. Kunne politikontakten fra 
Manglerud komme hit? Gjenta ang kjøring og parkering på alle 
foreldremøter?   

c. Nasjonale prøver, analyserapport tall (midlertidige resultater) for elever som 
nå går i 8.trinn. Best resultater i lesing både på 5. og 8.trinn – markant 
framgang på 8.trinn med 41% på nivå 4 og 5. Skolen løfter flere elever fra 
elever fra middels nivå til høyere lesenivå, men har fortsatt en del elever på 
de laveste nivåene.  Regning, resultat omtrent som i fjor, men framgang fra 
tidligere år. Engelsk: Stabilt 5.trinn.  På 8.trinn ligger elevene løyere enn 
nasjonalt gjennomsnitt.Resultater blir etter hvert lagt ut på Minskole.no 

d. Oppfølging av foreldremøtene (bestilling fra FAU) – utsettes til neste møte! 
e. Jobber med portalen. Ukeplanen skal i løpet av året kun ligge på nett.  
f. Fra Solfrid: Dersom FAU har spesielle AKS saker må disse sendes til rektor en 

uke i forveien. AKS er og snart på nett. Ukeplanene kommer i to og to uker.  
Ønske fra foreldre om at ukeplanene kommer litt tidligere. 

g. Lusa er i anmarsj! På tide med ny lusekampanje? 
h. 6. trinn foredrag om nettvett: 5. og 7. trinn skal ha kurs om nettvett. 6. trinn har fått 

beskjed om at 6. trinn ikke får dette i år. Hvorfor?   
 
Skolen har benyttet barnevakten for 7.trinn tidligere. Ble enige om at det var 

viktig å flytte dette ned til 5.trinn på grunn av behov.  Rektor ba fau drøfte om 

FAU betaler for 6.trinn i år. Vi kom frem til at 6 trinn også skal få nettvett i år. 

Koster 3 500.- 7.trinn får dette dekket fra skolen.  FAU betaler dette for 

5.trinn i år. FAU pleier å sponse dette.   

 

 



i. Lekser på skolen, en aktuell diskusjon. 
Spørsmål om det går an å ta opp tema lekser, og om det er noen som 
ønsker at barna ikke skal ha lekser, eller mindre lekser. 
Blir leksene gjennomgått?. Noen har tatt direkte kontakt med en lærer 
som forklarte at det ikke alltid lar seg gjøre. 
Rutiner for å gjennomgå lekser/få en fasit? 

Rektor: der strides de lærde. De bruker fortsatt lekser. Lekser skal være repetisjon, ikke nytt 
stoff. Ikke alltid lekser blir gjennomgått av lærer Får ikke tilbakemelding hjem. Mange ønsket 
at elevene skal få tilbakemelding på lekser. Rektor tar dette opp med lærerne. Det ble 
spørsmål om hvor mye lekser de ulike trinnene skal ha. Se punkt 2d 

2. Saker FAU 30 minutter: 
 

a. Skole miljøutvalget – trenger en fra FAU som kan sitte i utvalget. (les vedlegg om 
SMU).  Espen kan stille på dette dersom ingen andre melder seg. Det var det ingen 
som gjorde så vervet er hans . 18. November er  dato for første møte. 

b. Vakter til juniorklubbvakter er samlet inn fra enkelte klasser. Noen er allerede sendt 
til Nina. 

c. Valg til driftsstyret. Vegard  (driftsstyreleder)ønsker å fortsette. Hege (medlem) 
ønsker å fortsetter.  Ingunn Aune (vara), Thomas Haugerud (vara), Jenny Bengtson 
(vara). 

d. Lekser: Flere var usikre på om leksene som blir gitt kun er repetisjon. Flere opplever 
at det er vanskelige lekser ( engelsk og norsk 5.klasse).  Skal det bare gjøres lekers i 1 
time.?  Individuelle hensyn ut fra barnas fungering.  Mye kopiark. Hvor er 
lærebøkene?  Ingen tilbakemelding på lekser? Hører ukeplanen med til 
undervisningen? Er det noen ukeplaner som kan endres ifht at lekser blir repetisjon? 
Bedre utnytte kan/må lekser?  

e. Blir lekser gjennomgått? Er det en plan for dette? Barna får ikke tilbakemelding? 
 

2 a  & b  har hatt foreldremøte med barnevakt for søsken!  Gymsalen ble benyttet. 

Komite på 6 trinn (5 personer) ifht 17.mai. Jenny har ordnet dette. Thomas snakket med FAU 
Bjørndal . De har FAU møte 11.november. Heidi og Sissel skal informere om dette på 
Bjørndal FAU sitt møte 11.11.  Komiteen fra 6. Trinn deltar på fellesmøter i planleggingen av 
dette sammen med representant fra arrangementskomiteen. Sak neste gang.  

Evaluering fra foreldremøter skal til FAU og faggruppa. 

Marie: Natteravnslistene er godt brukt med mange navn. Mange lister er fulle ferm til juni. 

 

3. Inndeling i FAU grupper – 30 min 

  

Faggruppa:  Jenny , Espen, Ann Katrin, Marie, Marit                                                                     

Trafikkgruppa: Vegard (leder), Vegard 5B, Rana 1C, Anne 2A, Inggunn 5A, Anja 3A, Silje 4C 

Arrangement/sosial gruppa:   Saad 1A, Thomas 7A, Jonas 7B, Sadaf 6A, Bardha 3B                                            

IKKE GJENNOMFØRT I  KVELD 



Oppsummering fra gruppene med innspill fra andre. – 20 min 

4. eventuelt: 

 

Ventende saker til senere vurdering 

Gapahuk 

 

Thomas Haugerud 

Referent  


