
FAU MØTE 08.12.20. 
Sted: Teams 
Kl 18:00-20:00 
TIL STEDE: 

• Camilla Torsæter (rektor) 

• Maria – vara 2. trinn 

• Ingvild Berg, vara for FAU leder – 3. trinn 

• Frøy Isaksen – 4. trinn 

• Eva Nordgård, Kasserer – 6.trinn 

• Stian Aagedal – 7.trinn 

AGENDA 

• Kinobesøk for skole-elever ift kostnad (Camilla). 
• Lister på «Foreldrevakter» ved skoleveien før skolestart. 2.klasse ansvarlig. Fra dato – til 

dato. 
• Miljø på skolen. Det er flere som ikke er fornøyde med miljøet blant barna på skolen, og det 

snakkes endel om det blant foreldre. Hva kan FAU / klassekontakter / skolen gjøre for å 
bedre dette? Mange velger bort vennegrupper, og det er vanskelige tider å gjennomføre det 
på nå. Når elevene kommer i 6. og 7. trinn er det ikke alle som ønsker å gjennomføre 
vennegrupper lenger. På Svendstuen skole har de god erfaring med å lage grupper fra 6. 
trinn hvor de mikser elever fra trinnet, utfra hva skolen ser hvem som kan passe godt 
sammen. De jobber da gruppevis sammen på skolen. Er det noe skolen kan se på som et 
alternativ? Andre forslag til innspill? 

• Pilotveien 6. Bydelen planlegger 20 enheter til rus/psykiatri boliger. Jeg har fått mange mail 
om dette fra iallefall 2 personer, har alt videresendt 1 mail. Se vedlagte mail og dokumenter 
som er blitt sendt til meg. 

• Erstatningsansvar iPads 
• Vara FAU leder må velges. 

 
REKTOR INFORMERAR: 
 
1. ÅRSHJUL 

- Budget och strategiskt plan bör ändras i årshjul till januari månad. 
- Budget; Som förväntat, något i minus. Stora utgifter till vikariebruk grundat Covid 19. Skolan har 
sökt om täckning från utdanningsetaten. Process för budget behandlas 20jan21. 
- Strategisk plan; överförs i stora drag från i fjor.  
Skolan arbetar med 3 stora mål; 
1. Trygt, godt og inkluderande læringsmiljø. 
2. Eleverna har gode grunnleggende lese, skrive og regneferdigheter. 
3. Alla elever har skoledager der de opplever mestringsforventing og mestring. 
- Snabb genomgång av Stat. kartleggningsprøve och Nasjonal prøve. Voksen skole ligger bra till men 
man ser på förbättringspunkter. 
 
 

2. KINOBESØK FOR SKOLE-ELEVER IFT KOSTNAD (CAMILLA). 

- Förfrågan om lärare kan bruka pengar i klasskassa till Kino med fagligt utbud. 
- Pris per biljett är i normala fall 50-60/barn. Kan man bruka 50% av klasskassa? 
 



FAU ställer sig positivt då detta styrker samhåll i klasserna. 
 
3. LISTER PÅ «FORELDREVAKTER» VED SKOLEVEIEN FØR SKOLESTART. 2.KLASSE ANSVARLIG. FRA 
DATO – TIL DATO. VAD ÄR BEHOVET? 
 
Man ser att behovet kanske finns som mest i december då folk är generellt stressade och det är 
mörkt. 
Även i januari och efter sommaren i augusti för att visa att nu är skolabarn tillbaka igen. 
 
FAU saknar också utbud och info ang reflexsväst i år. Många eller de flesta barn går utan reflexsväst. 
kan information till föräldrar komma ut för en påminnelse om hur viktigt det är.  
 
 
MARIA SÄNT MAIL TILL LINN LYSENG OCH SVAR ÄR: 

• Skolepatruljen står hver dag mellom 08:15-08:30.  
• De står ved tre gangfelt, ved Rema 1000, og ved de to gangfeltene i T-krysset mellom 

Landingsveien og Arnebråtveien.  
• 7A, 7B og 7C rullerer på å ha denne jobben, de står en uke hver, før det er neste klasse sin 

tur.  
• De står skolepatrulje hele året, men i april/mai lærer jeg opp 6. klassinger. Disse elevene blir 

de blir godkjent av Trafikketaten i slutten av mai, så tar de over jobben, så 7. trinn får 
fokusere på Revy.  

• Det er politiet og trafikketaten som har godkjent disse tre gangfeltene, det er derfor elevene 
ikke får stå ved andre gangfelt i området.  

 
Problemet med 7. klassingene er at alle er ikke like pliktoppfyllende, så det er alltid en liten 
utfordring å få alle til å stå alle vaktene sine. Prøver å følge dem godt opp de dagene jeg ikke 
underviser selv så tidlig. Noen elever er veldig pliktoppfyllende, andre tar det ikke så seriøst. Det er 
alltid en utfordring.  
Jeg endrer gjerne på tidspunktet skolepatruljen står, det kan ikke være for lenge, for da gidder de 
ikke.  
 
Grunnen til at vi har valgt 08:15-08:30, er fordi de fleste på små skolen begynner 08:30.  
Men det kan endres.  
 
 
4. MILJØ PÅ SKOLEN. 
- Huvudtema till nästa möte! 
Tydligen är det flera barn som inte trivs på skolan. Vad göra och vad kommer detta av? 
Hur ser skolans Skolemiløvalg ut? 
Hur ser informationen till föräldrar ut ang elevundersökningar? Hur kan vi förmedla ut skolans arbete 
till föräldrar? 
 
Hur är miljön på AKS? Nu när föräldrar inte hämtar barn så får man inte insikt i vad som sker. Maria 
tycker mer info borde ut. 
 
Information ut till alla klasser ang status vennegrupper i januari. 
 
5. ERSTATNINGSANSVAR IPADS 
- Camilla redovisar om bakgrunden för skolans avtal. 



- Läser igenom skolans avtal samt Skadeersättningsloven, paragraf 1.1, 1.2.  
- Camilla sänder ut referat av båda lovverk för att visa att de är lika och visar till samma lovverk. 
 
Camilla lämnar möte. 
 
FAU. 
 
6. PILOTVEIEN 6 
- Är FAU riktig kanal här? 
- Frøy sänder mail till Hovsäterskole för att följa upp vad de tänker. 
- Detta ska ju egentligen inte påverka barnens skoldag utan mer barnas fritid. Mer naturligt att ta upp 
som nabo och inte som skola. 
- Ta upp sak i januari. 
 
7. VARA FAU LEDER MÅ VELGES. 
- Tas upp i nästa möte. 
 


