
Referat 28/9 FAU møte 

Tilstede: Espen Lindholm-Larsen 5b (leder), Anne Hjelleset 3a, Vegard Bjerkvik 6b (driftstyreleder), 

Ann Katrin Wangen 3b, Alem Tavelle 7b, Sobia Hussain 4b, Kristin Lyngstad rektor, Ellenor Andersson 

2a, Molouk Ahmadi, 5a, Fahrat Riaz 7a, Semra Klinja-Xhelioska 2b, Bahar Keratepe 1a, Kristin Herstad 

1b, Anja Alme Siebke 4a.  

Frafall sykdom: Ingunn Aune 6A og Marie Hvalgård Smith 3B 

 

Innlegg fra rektor: 

Åpen skole 19 oktober. Aks er åpen som vanlig og alle 1-klassinger kan være her frem til skoledagen 

starter (kl 1300), siden det er gratis kjernetid for 1-klassinger. For øvrige barn fra 2. – 4.trinn, kan de 

melde seg på AKS denne formiddagen – forhåndspåmelding til en dagspris på 200kr.  Det kommer 

tilbud om dette på invitasjonen som deles ut til alle. Ifølge rektor, er det fullt lovlig å endre 

skoledagen fra formiddagen til ettermiddagen. 

PP-tjenesten og helsesøster kommer på åpen skoledag. Det skal holdes litt info om uteskole. Rektor 

spør om FAU kan hjelpe med kakesalg? Kan være i musikkrommet. Kan evt. høre med elevrådet om 

kan hjelpe til.  

Trafikk: 

Det skal etableres to steder for å slippe av elever på morgenen, en for 1-4 klassinger på nedsiden av 

gjerdet, og en for 5-7 klassinger på oversiden av gjerdet. Det oppfordres til at flest mulig kan gå til 

skoleveien og at følgegrupper etableres. Det vil muligens bli satt opp skilt for å tydeliggjøre hvor biler 

kan stoppe for å slippe av elever.  

Det vil bli satt opp en aksjonsdag for trafikken etter høstferien. 

Lekeutstyr: 

Det har blitt kjøpt inn kasser med leker/sportsutstyr av FAU. Hver klasse fikk egen kasse. Utstyr skal 

brukes i friminutt. Nå mangler enkelte klasser utstyr. Rektor skal få oversikt over hvilke klasser som 

mangler utstyr. Det er en utfordring å passe på dette utstyret, slik at det ikke kommer på avveie. FAU 

etterspør et bedre rutiner for ivaretagelse av dette utstyret.  

 

Utearealet kan forbedres. Vaktmester har ikke kapasitet til å vedlikeholde skoleområdet, 

søppelplukking, klipping av plen/busker. Det bør være en dugnad der foreldre hjelper til. Denne er 

normalt en gang på høsten. Mulig at vi kan få til en dugnad i høst, men litt kort varsel. Uteareal på 

utsiden av gjerdet er kommunalt, dette er det altså ikke skolen som er ansvarlig for. Portene ved 

gjerdet skal være kontinuerlig stengt fremover.  

 

Hvilke saker er viktige for FAU-representanter: 

Vi tok en runde på hva fau medlemmene er opptatt av og hva de mener fau skal jobbe med. Dette er 

oppsummeringen av runden:  



- Aks- her er det forbedringspotensialet. Kan oppleves som at ikke personalet har full kontroll 

til tider. Det kan virke som at rammene er løsere enn hva de er i klasserommet. Barna får 

ikke være aktive nok, f.eks skulle gjerne spilt fotball- men får ikke lov. Det er ikke tenkt at 

barna kun skal tegne/se på film på aktivitetsskolen, men heller være mer fysisk aktive. Mulig 

at personalet selv ikke vet selv hvilke roller de har, at de er ledere- må bli tydeligere ledere 

med tydeligere roller. Kurs kan være en måte å lære personalet å bli bedre ledere. Maten kan 

forbedres, nudler og spagetti er ikke fullverdig kost. Baseledere mangler kursing. Ifølge 

Vegard B, er det en plan med dette, både når det gjelder kursing av personalet og bedre 

samarbeid mellom personal på skole og aks.  

 

- Øke muligheten for fysisk aktivitet for barna, både i skoletid og på aks.  

 

- Trafikk/sikkerhet rundt skolevei kan forbedres. FAU har allerede kommet langt med dette, 

har fått innblikk i, og kan komme med innspill (fartsdumper og innsnevringer) til veien i 

forbindelse med ny buss som kommer i høst.  

 

- Påvirke barna til å mene/si fra om hvordan deres skole hverdag er.  

 

- Bedre skole-hjem forholdet. Involvere foreldre i større grad. Hvordan kan vi øke foreldrenes -

engasjement? Kanskje gjennom sosiale medier?  

 

- Kan være på sosiale medier for å informere om FAU, for å engasjere foreldre.  

 

 

Husk: FAU skal representere klassen/skolen og ikke enkelte individer.  

 

Informasjon om arbeidsgrupper i FAU 

1) trafikkgruppa: er ansvarlig for trafikk aksjoner. Har jobbet mye med gjerdet og sikring av 

skolevei (veien i forbindelse med bussen som kommer i høst). Har lært av tidligere erfaringer 

at når sender ut sms til de de som skal bidra (foreldre som skriver seg opp på trafikk aksjon 

lista på foreldremøte), må man skrive «Hei Anne, husk at du skal stille opp på trafikk aksjon kl 

0830 i dag». For øvrig, ny vei- 40 km fartsdumper (men er fortsatt 30 km fartsgrense), forslag 

om innsnevring fra FAU v/Vegard B i svingen før «Buddha tempelet» Politiet har holdt en 

kontroll i år, burde nok vært flere. Trafikk gruppe kan også jobbe med andre ting for å trygge 

sikker skolevei, f.eks sykling og sykkelhjelp, samt refleks, lære å se seg for når krysser vei etc..  

2) Mediegruppa- ved Marie? Med flere- kanskje det kan holde med 1-2 personer til i denne 

gruppa. Kan brukes for å involvere foreldre i større grad. Noen adminstratorer- f.eks rektor, 

FAUere, enkelte foreldre. Ellers kan alle sende inn innspill til adminstratorer som kan poste 

innnlegg hvis hensiktsmessig innlegg. Skal ikke være mulig for andre enn adminstratorer å 

komme med innspill på siden, for å hindre unyttige og lange diskusjoner om svada.  

3) Faggruppa- forberede foreldremøter og involvere foreldre.  



4) Arrangement gruppa. 17-mai, her er 5-6 klassinger med fra Bjørndal skole og Seterbråten 

skole. Bør involvere 5-6 klasse-foreldre her. Sommer avslutning, evt. en aktivitet før jul- 

juleavslutning? Kan også invitere foredragsholder og holde en «tema kveld».  

 

Hvilke grupper skal vi ha? Kan aksgruppa være i faggruppa? Kan arrangement gruppa være i 

mediegruppa? Hvem skal være i hvilke grupper? Det bestemmes ved neste møte.  

 

Åpen skole-19 oktober 

Diskutert gjennomføring av denne dagen. Kommer frem til at FAU kan servere kaffe (Espen og Anne) 

og informere om FAU. Det blir ikke kake/brus salg fra FAU denne dagen.  

 

Husk: Ta med klistrelapper vi kan skrive navn på til neste møte 

 

Referent: Kristin 

 

 

 

 

 

 

 


