
REFERAT FAU-møte Tirsdag 8.november 2016 

 

SAK 10/16-17 

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE 

Godkjent 

 

SAK 11/16-17 

REKTOR INFORMERER 

● Skolen har hatt markering av det nye ventilasjonsanlegget på skolen. Det var flere 

politikere fra kommunen på plass, blant annet Geir Lippestad. Barna på skolen fikk boller 

og noen av barna underholdt med sang. 

● Fredag den 11.november skal det danses bli-med-dans i skolegården. Høytalerene som 

foreldreforeningen har kjøpt til skolen har fungert utmerket og scenen som er bygd er 

helt super. 

● Flaggstangen har blitt ødelagt på kveldstid/helg. Den er nå fikset og politiet er informert 

og har sagt de skal kjøre innom skolen når de har mulighet på kveldene. 

● Alle barna på skolen skal på forestilling i Operaen. 

● Nasjonale-prøver, resultatene kommer i løpet av november. Ledelsen er spente på 

resultatene. 

● Det er en del sykdom for tiden. Det er 7 stk langtidssykemeldte på skolen, 4 av disse er 

kontaktlærere. Ledelsen jobber med å få inn dyktige vikarer, pr nå har vi fått på plass 2 

og trenger 2 til. Det er vanskelig å finne dyktige og kvalifiserte søkere midt i skoleåret. 

Uken før møtet hadde de en dag da hele 17 ansatte ikke var på jobb (ikke bare sykdom 

det var også noen som var på kurs). Vikar for 5a er på plass (kontaktlærer er i 

pappapermisjon). Det jobbes med 4c. 

Innspill: Foresatte fra 5a og 4c er frustrerte over mangelfull info fra skolen. Rektor sier hun skal 

følge dette opp.  

 

SAK 12/16-17 

JULESAMLING/JULEGUDSTJENESTE 

 Rektor har hatt møte med Sognepresten Svein Helge Rød. Det blir en julesamling 

14.desember. Samlingen vil være 1 time og ha innhold som skal passe for alle elever på skolen. 

6.trinn har også vært med på å bestemme hva som skal være med på programmet og vil delta 

aktivt. Det blir sanger, opplesning fra både koranen og fra bibelen, diktopplesning, skuespill, info 

om norske juletradisjoner, jødisk velsignelse og sang. Rektor håper på at dette opplegget vil 

fungere for alle elever og foresatte. 

Innspill: Flere foresatte sier at skole bør være tydelig på innhold og gjerne utgi tydelig info til alle 

på skolen om hva som skal skje i kirken. På denne måten gjøre det tydelig at dette skal passe 

for alle elever uansett religion. Noen foresatte ber skolen sørge for alternativt opplegg om noen 

likevel ikke vil være i kirken. 

 

 

 

SAK 13/16-17 



FORELDREFORENINGEN 

Gjennomgang av økonomien og formaliteter 

Ordstyrer: Jon Terje Bekken foreslås = godkjent 

Gjennomgang av regnskapet = godkjent 

Innkalling = godkjent 

Bjørn skal se på budsjettet for 2016-17 og kommer tilbake til dette. 

Fullmakt for utbetalinger gir styreleder og kasserer. 

DS møte er 22.november. Jon Terje kan stille på møtet. Det skal også 2 lærere, rektor og 3 

politisk valgte deltagere og en sekretær stille. 

 

Det var enighet om at fraværet på skolen bør være et tema på møtet, 7a, 2c, 4c og 5a har eller 

har hatt utfordringer med vikarer, dårlig informasjon fra skolen om syke lærere. 

I 7.klasse hadde 15 elever her om dagen fått med brev hjem pga problemer i klasserommet. 

Elever i 4c har opplevd trusler fra vikarer om å oppføre seg ellers vil det ikke bli noe av turer 

som er planlagte i 4.klasse. 

Foresatte vet at det er vedtak som ikke følges opp, ressursene er ikke der. 9 lovte timer blir til 2 

etc. FAU oppmuntrer foresatt til å sende inn info til fau om det er vedtak som ikke blir fulgt opp 

slik at FAU kan ta dette videre med ledelse. Hvordan følger ledelsen opp fravær, vedtak?  

Flere foresatte syns noe skurrer her og ønsker at ledelsen på skolen følger opp, informerer og 

evt ber om hjelp fra Områdedirektøren/utdanningsetaten 

 

SAK 14/16-17 

MØTEPLAN OG AKTIVITETSKALENDER 

Planen skal gjennomgås nærmere etterhvert. 

 

SAK 15/16-17 

SKOLEDISKO 

Camilla ordner med invitasjon, sms og har booket salen. Hun trenger flere frivillige, minst 12 

voksne. 

 

16/16-17 

TRAFIKK-KOMITEEN 

Komiteen flytter aksjonen fremover. 

Inspill: Det er faktisk veldig kaotisk utenfor skoleporten på morningen. Kanskje Politiet hadde 

hatt mulighet til å være en del av aksjonen? Dette ville kanskje satt en støkk i de foresatt som 

slipper av ungene på feil sted eller de barna som krysser parkeringsplassen uten å bruke 

gangveien ved Haugerud sentrum BHG. 

 

SAK 17/16-17 

17.MAI KOMITEEN. 

Hatice var på møtet og forteller at de skal sette igang prosessen nå. Runa sender prosedyren 

som Solfrid har laget til Hatice. Midlene som kommer inn fra 17.mai går til foreldreforeningen 

som igjen finansierer innkjøpene. Midler fra 17.mai blir også brukt på elevene på skolen (tur til 

Inspiria for 6. klasse). 



 

SAK 18/16-17 

KLASSE-AKTIVITETER 

Litt diskusjoner om hvordan vi kan jobbe med å få foresatte og elever med på aktiviteter etter 

skoletid. Litt forskjellige ting er gjort i klassene. Hva med overnattingsturer, grilltur, aketurer, 

skidag, akedag. Flere vil gjerne ha liste med tips til hva som kan gjøre og hvordan gjennomføre 

aktiviteter. Anders lagen en liste over hva som skal til for å få til en tur til Oslo kommunes hytte, 

Grønlihytta som 4c har vært på. 

 

SAK 19/16-17 

EVENTUELT 

På slutten av møtet kom vi tilbake til problemene med fravær blant de ansatte, vikarer og 

problemer med informasjon fra skolen. Her er det tydelig at det er ting som må tas tak i. Nils 

Otto bør kontaktes om det er noe, men også DS bør holdes informert om evt problemer. 

 


