
Referat FAU-møte, 10.04.2019  
 

Innkalling godkjent.  

Tilstede:  

Referat fra møte med rektor.  

Navn Klasse

Gazi 2a

Ole 1C

Silje 4c

Henriette 5a

Tobias (referent) 5b

Hanne 6c

Marit 3c

Amal 4d

Suad 7b

Mari 2a

Natalia 5c

Jannicke 7b

Karin 1b

Lotta 2b, 7c

Natalia 4a

Arna 1a

Hanna 3a

Wenche 1a

Åshild 2d

Uleselig navn  

Lina 

4b 

FAU-leder



• Skolen har kjøpt inn iPads til bruk i skolen.  

• IKT-gruppe har vært rundt på skoler, messer osv. og samlet erfaringer. 
Konklusjon: Læringsbrett/Ipad er det beste alternativet for 
læringsplattformen.  

• Forsøk med Ipad i noen utvalgte klasser.  Skal nå rulles ut til alle klasser på 
3-7 trinn fra høsten. 1-2 trinn muligens noe seinere. 

Ny lærerplan:  
Skolen jobber med ny lærerplan som vil være gjeldende fra høsten 2020.  
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/horing-nye-
lareplaner/ 

9.mai - temakveld.  
SMI (Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep), Redd Barna og Utrygg mann 
holder kurs. Temaet er seksuelle overgrep, omfang, hvorfor forteller ikke barn og 
hvordan kan vi voksne snakke med barna våre om dette? 

Stillingsbeskrivelser for kommende klassekontakter.  
Stillingsbeskrivelse for FAU-representanter er under utarbeidelse.  

Prosjektuka på Sinsen med avslutning med foreldre 13.6.  
Årets tema er fysisk aktivitet og helse. 
FAU sin rolle er å selge / koordinere matsalget.   

Det er etablert en kjøreplan og det må etableres en komite. Komitearbeidet er 
overkommelig mengde. Ett møte og noe arbeid på egenhånd.  

Viktig å engasjere foreldregruppa. Jo fler som bidrar, jo fler føler tilhørighet og 
deltar på arrangementet.  

Alle i foreldregruppa er velkommen til å melde seg til komiteen. Spesielt 
klassekontakter : 

Dato er 13/6 og dette blir også en felles sommeravslutning for hele skolen.  

Spørsmål: Skal klassene ha egne sommeravslutning?  
7-klasse skal selvsagt ha noe eget. Andre klasser må vurdere det, men det kan være 
at det er enklere å samle frivillige til ett arrangement, enn både klassevis 
skoleavslutning og festivalen. FAU anbefaler at klassene fra 1-6 trinn legger 
sommeravslutningen til den som er felles den 13.6 og ikke har noe utenom dette.   

Komite:  
Mari  
Gazi  



Suad  
Wenche  
Ole  
Vladka  
(Tobias ) 
(Henriette)  

Eventuelt:  
Kulturgruppa er ferdig med sitt program.  

I søknaden til DNB hadde vi ett samarbeidsprosjekt med FAU i barnehagen. De skal 
arrangere noe for førskolebarna i barnehagen.  

Skissene for skolebiblioteket er ferdig. Arkitektene er i dialog med 
undervisningsbygg om ombyggingen. Det er ikke noe tidsestimat for ferdigstillelse, 
men det har tidligere vært snakket om i løpet av høsten.  

Spørsmål:  
Hva er nærmeste bibliotek? Tøyen er veldig flott og har mye opplegg. Tilpasset 
ungdom. Fra 10 -> ungdommer.  

MYE positive tilbakemeldinger fra aktiviteter på arrangementet på 
skolebiblioteket.  

Spørsmål: Skolens engasjement ifbm skolebiblioteket.  
Kulturgruppa følger opp dette med rektor, men FAU forventer at skolen følger opp 
med å ansette en bibliotekar nå som foreldregruppa har lagt ned så mye arbeid og 
har lykkes i å få skolebiblioteket til å bli det det er idag.  

Kommentar fra rektor: Skolen har ikke budsjett for å tilsette en bibliotekar, men 
vil så langt det er mulig, også neste år bemanne biblioteket hver dag.  

Er det noen som har hørt om det jobbes litt ekstra med 4-klasse for å få dem til å 
bli på AKS. Mange slutter.  Kanskje de kunne komme på foreldremøte og reklamere 
for tilbudet?  

Referat slutt.  


