
Referat  møte i FAU onsdag 9.november 2016
 
Følgende saker ble behandlet:
 
1. Informasjon fra rektor:
- Rektor mente at skolestart for de minste levene hadde gått rimelig bra.
- 7. klasse har vært på (gratis) vellykket leirskole i Hallingdal. 
- 5. klasse har gjort det bra på nasjonale prøver i år også.
- Opplegget med "ny start" i 2. og 3. klasse utvides til også å omfatte 
matematikk. Det er viktig at de som trenger litt ekstra hjelp i faget får 
denne hjelpen så tidlig som mulig.
- Samarbeidet med skolens NAV-kontakt fortsetter. Skolen har en høy 
andel familier med dårlig råd, og flere benytter seg nå av dette tilbudet. 
Man kan blant annet få hjelp til følging og støtte til å betale for aktiviteter 
som AKKS, fritidsaktiviteter etc. FAU oppfordrer foreldre til å benytte seg 
av dette tilbudet, og det er viktig at vi bruker flere informasjonskanaler. 
Sandra sender ut kopi av fjorårets informasjon om ordningen til 
klassekontaktene, som videreformidler denne. Skolen bør bidra ved at 
lærerne formidler informasjon ved foreldresamtaler. FAU oppfordrer 
skolen og/eller NAV til å oversette og sende ut skriftlig informasjon om 
ordningen på flest mulig aktuelle språk.
 
2. FAU som reklamekanal: 
Reklame fra kommersielle fritidsaktører for kostbare tilbud i AKKS-tid er 
formidlet fra skolen via FAU og til foreldre (skiskole etc). Det var enighet 
om at FAU ikke er rett kanal for denne typen informasjon. Det var delte 
meninger i FAU om hvorvidt skolen/AKKS bør formidle slik informasjon via 
ranselpost, oppslag etc. Det er positivt at skolen formidler informasjon om 
aktiviteter i lokalmiljøet, men generelt oppfordres skolen til å være varsom 
med å formidle dyre tilbud i AKKS-tid som mange ikke kan benytte seg av, 
uten eventuelt å måtte be om støtte. Generelt bør skolen/AKKS søke å få 
til billigere løsninger som inkluderer flest mulig, tilbud som at FRIGO låner 
ut gratis containere med vintersportsutstyr ble nevnt (men ordningen 
omfatter kanskje ikke vår bydel). Muligheten for at foreldre kan gi brukt 
utstyr til skolen/AKKS ble nevnt, men det var usikkerhet om skolen har 
mulighet til å ta imot slikt.
 
3. Speil og håndvask:
Barn har formidlet at det bare er speil på jentenes toalett. Videre har det 
vært mangel på fungerende såpedispensere, og noen klasser har derfor 
jevnlig brukt "antibac" som erstatning for håndvask. FAU oppfordrer 
skolen til raskest mulig å rette opp i disse manglene i likestillingens og 



hygienens ånd; Elevene bør alltid ha mulighet til å vaske seg med såpe, 
og såpedispensere må tåle litt røff behandling. Antibac bør kun benyttes 
når det er særskilt behov.
 
4. Ingen utenfor - Et ansvar for både skole og foreldre:
Alle foreldre bør bidra til et godt klassemiljø, og klassearrangementer 
utenfor skoletid er et ledd i dette. Det varierer hvor mye som skjer og hvor 
mange som kommer på arrangementer i de ulike klassene, men det 
understrekes at dette ikke bare er klassekontaktenes ansvar, og ansvar 
for slike arrangementer kan med fordel fordeles på foreldremøter. 
Facebookgrupper kan også være nyttig, og det minnes om at man kan 
låne lokaler til slike arrangementer gratis på skolen.
 
Skolen og elevene kan kanskje også bli bedre? Kan man gjøre mer for å 
fange opp de som faller utenfor? Eksempler som at noen av de som har 
vakt i skolegården kan ha som fast oppgave å dra igang lavterskelleker 
som rødt lys, hoppe tau, sisten (på et fast sted som ungene vet om). 
Videre ble trivselslederprogrammer nevnt, hvor man lærer opp eldre 
elever og gir dem ansvar for fast å arrangere leker for de som er yngre 
enn seg.
 
5. Formøte til neste FAU-møte:
Hvert trinn skal ha én representant på møte med rektor i forkant av neste 
FAU-møte. Følgende sa seg villige til å stille:
- Elisabeth Buhmedi 1B (Bumefi@gmail.com)
- Natalia Johnsen 2A
- Bente Elise How 3D
- Kari Breivik 4A
- Gabrielle Tillson 5C
- Elisabeth Lindqvist Nilsen 6D
- Vibeke Årskog 7A
 
6. Representant til skolemiljøutvalg:
Sandra ble valgt
 
7. FAU-leder:
Lina Aarseth Bakke ble valgt (lina.bakke@gmail.com)
 
8. FAU minner 4. klasse om 17. mai-arrangementsansvar:
Alle foreldre til 4.-klassingene må bidra til dette arrangementet. Inntektene 
går til klassekassen, og kommer alle til gode siden.
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Eyvind Andersen (5B)


