
Referat FAU møte 12.03.19 
 
Til stede:  Lene Grove-Knutsen (1. trinn), Hanne Løfsnes (2. trinn), Veronica Røkke (3. trinn), Svein 
Winje (4. trinn), Sunniva Tofte (5. trinn), Annbjørg Engeseth (vara 6. trinn), Line Hamre (7. trinn), 
Camilla Torsæter (rektor) 
Fravær: Karoline Gloersen (EFG-klassen) 
Sted: Lærerværelset Voksen skole, kl. 19.30-21.30 
Referent: Hanne Løfsnes 
 

1. Siste nytt fra skolen ved Rektor 
o Ønske om å utarbeide årshjul på neste møte i FAU 
o Driftsstyremøte med budsjettsak for Voksen skole: mandag 18.3.  
o Plangruppa ved Voksen skole har vært på skolebesøk for å se hvordan andre skoler 

bruer ipad som et læringsverktøy. Det er mulig at skolen prøver ut ipad på ett trinn 
fra høsten. 

o Skolebyråd Inga Marthe Thorkildsen kommer på skolebesøk fredag 15.3.  
FAU ønsker at rektor hvis det er mulig tar opp temaer knyttet til trygg skolevei, bedre 
lekemuligheter i store skolegård og økte ressurser til kommunens kompetansesentre 
for spesialpedagogikk slik at skolen får de støttespillerne de trenger. 

o I dag er skolens visjon respekt, læring og trivsel. Revidert læreplan (Fagfornyelsen) 
gir skolen anledning til å se på skolens profil og visjon på nytt den kommende tiden. 

o Nye tilbud om fotballspilling i hallen og sjakkspill inne i friminuttene. 
o Skolen har lag påmeldt i skolesjakkmesterskap og mattekonkurransen. 
o To ganger har skolen fått besøk fra ungdommer på kveldstid, men det har ikke ført til 

noen ødeleggelser. Skolen har skjerpet rutinene for å låse dører. 
o Miljørettet undervisningsressurs: det er ansatt en midlertidig spes.ped.stilling dette 

skoleåret. Skolen kommer til å fortsette med dette. 
o Ny AKS-leder har startet i vikariat for Natacha. 
o Elevundersøkelsen blir presentert på neste FAU-møte. 

 
2. Tema-møte våren: Nettvett  

o For både elever og foreldre på femte trinn, på kveldstid. 
o Skolen organiserer kurset, FAU dekker halve kostnaden. 
o Voksen har tidligere år hatt god erfaring med Barnevakten.  
o Oppfølgingspunkt: Sunniva sjekker hvem som ble brukt i fjor og eventuelt andre 

tilbydere. 
 

3. Bytting av passord i Portalen – praksis på dette i dag? 
o Mange elever har hatt samme passord til portalen i flere år. Barna må lære seg ikt-

sikkerhet tidlig. 
o Oppfølgingspunkt: FAU ber rektor sjekke med Ali hva praksis for passordbytte er og å 

legge ut informasjon om dette som en informasjonssak på skolens nettside. 
 

4. Hvem har ansvar for at elevene får med seg riktige bøker hjem for lekser? 
o Flere elever får ikke med seg riktig bøker hjem. Dette er særlig uheldig for elever som 

har stort behov for repetisjon og mister mulighet for mestringsfølelse. Flere foreldre 
opplever at dette er et problem. Hva med elever med diagnoser/utfordringer, som 
trenger ekstra oppfølging? 

o Etter drøfting i plangruppa opplever ikke lærerne at dette er et problem. Skolens 
rutine er at lærer har ansvar for å lese opp lekser og gjøre en sjekk med elevene. 
Elevene bekrefter med håndsopprekking at de har lagt riktige bøker i sekken. 



o Foreldre som likevel opplever at dette er et problem oppfordres til å ta opp dette 
med kontaktlærer eller trinninspektør.  

o Rutine for leksebøker bør tas opp som en informasjonssak på første foreldremøte på 
høsten. 
 

5. FAU penger og innkjøp av «lekeapparat» i store skolegård, flere baller etc. 
o Det er i tidligere FAU møte tatt opp at det er lite å gjøre for 4.klassinger i store 

skolegård. FAU har tilgjengelig kapital, og vurderer at det vil komme barna våre til 
gode å ha mer å gjøre i skolegården. Dette vil særlig være fordel ved overgangen fra 
lille skolegård til store skolegård. 

o Elevrådet ønsker seg en 6 meter lang sklie som koster 90.000 kr, eventuelt 
klatrevegg, trampoline, en ekstra huske eller et klatrestativ. Dette koster mer enn 
FAU har til rådighet.  

o Oppfølgingspunkt: FAU kan kjøpe inn klassekit med baller osv til våren. FAU ber 
rektor om å få se utstyrskatalogen og vurdere hva slags lekeapparat vi har råd til å 
kjøpe. Lene følger opp saken. 
 

6. Ny forespørsel fra korpset om deling av kostnader til ny pop-korn maskin. 
o FAU behandlet forespørsel fra korpset om deling av kostnader til innkjøp av ny pop-

korn maskin i et tidligere FAU møte og bestemte da å la saken ligge i ro til de kom 
med en ny forespørsel. Korpset ønsker på nytt at FAU betaler 50% for ny pop-korn 
maskin. 

o Vedtak: FAU reagerer på at vi må betale når inntektene fra 17. mai kommer alle 
barna til gode. FAU-leder ber korpset vurdere om skolen kan benytte den nye 
popcornmaskinen vederlagsfritt.  
 

7. Tidspunkt for foreldremøter 
o Foreldremøter på tvers av trinn blir lagt til samme dato. Dette er en utfordring for 

foreldre med barn på flere trinn. FAU oppfordrer skolens ledelse om å lage en 
overordnet plan for når hvert trinn skal ha møter. 

o Rektor bekrefter at skolen legger datoer for høstens foreldremøter nå i vår og 
publiserer dem på skolens nettsider. 
  

8. Søknader om støtte til ulike fond 
o FAU kan bidra med å søke, men finnes det en oversikt over hvilke fond vi bør 

prioritere å søke til? 
o Skolen har søkt støtte fra den naturlige skolesekken til å bruke Voksenenga innen 

mat og helse. 
 

9. Transport og organisering av leirskole.  
o FAU ber om en tydelig grense på hvem som er ansvarlig for hva – hva er skolens 

ansvar og hva er foreldrenes ansvar.  
o Skolen tar ansvar for bestilling av buss til leirskole. Kostnaden dekkes av trinnets 

17.mai-komite, med eventuell egenandel hvis inntektene fra 17.mai arrangementet 
ikke er tilstrekkelig.  

o Foreldrene må få budsjett for transport tidlig nok til å kunne organisere dugnad for å 
dekke overskytende beløp. Per Olav Lystrup får ansvar for å koordinere 
transportbestilling og kontakt med klassekontaktene på trinnet.  

o Rektor ber FAU om å delta i fremtidig anskaffelse av leirskoleopphold ved å beskrive 
ønskede kriterier for leirskoleopphold (årstid, lengde, transportavstand, tilbud...). 
Saken tas opp på neste møte i FAU.  
 



10. Utleieavtaler skolen har med andre arrangører og bruk av skolens lokaler.  
o Skolen leies ut til fritidsaktiviteter. Hvilke grupper skal prioriteres ved spesielle 

anledninger som Luciafeiring, halloween etc. Bør ikke skolen komme først og ha 
førsteprioritet på bruk av skolen?  

o Rektor bekrefter at skolen selv har førsteprioritet på denne type arrangementer. 
 

11. Tv-titting i lunsjpausen: Hva er skolens holdning? 
o Elevene ønsker selv å se Supernytt noen ganger i løpet av uka og lærerne gjør 

vurderinger av når dette passer.   
o Skolen oppfordrer til at elevene må trene på å spise og snakke rundt bordet både 

hjemme og på skolen helt fra 1. trinn. 
 
12. Skolefotografering: 

o Valg av leverandør til skolefotografering er skolen sitt ansvar. 
o Elevrådet ønsker seg skolegenser med skolens navn og mulighet for å velge farger. 

FAU tar opp saken på neste møte: Er dette noe vi ønsker? Design? Vil det virke 
ekskluderende for de som ikke har råd? 
 

13. Mobilbruk på skolen 
o Skolen opplever ikke at mobilbruk er et problem.  
o Informasjon om regelverket ligger på skolens nettsider.  

 
14. Nettvett – er det mulig å lage en policy for skolen? 

o Skolen har allerede ikt-mål per alderstrinn. Denne kan publiseres på nettsidene som 
en informasjonssak. 

 
15. 17.mai planlegging, status fra 4.klasse 

o Planleggingen av årets 17. mai har nettopp startet opp. Stein inviterer 4. klasse 
foreldre til å delta i arrangementskomite. 

o Kolonial har egen leveranseavtale for 17. mai-komiteer. 
o Mange butikker i området er gavmilde med sponsorgaver til premier. 
o 17.mai ansvarlig kan få et lån fra FAU for å dekke utgifter. 
o Oppfølgingssak: Er 17. mai komiteens lagerrom i god nok stand eller kan skolen stille 

med et mer egnet rom? 
 

16. Trafikksituasjonen – status 
o Bydelsutvalget i Vestre Aker fattet vedtak om trafikksikrende tiltak for flere skoler i 

bydelen, inkludert Voksen skole, på møte i februar. Hanne følger opp status på BU-
saken ovenfor BYM. 

o Rema 1000 vurderer mulighet for kortere lastebil ved leveranser på torsdager, 
eventuelt bedre sikring. 

 
17. Ekstra planleggingsdag 

o Skolen ønsker en ekstra planleggingsdag neste skoleår i januar/februar 2020. Skolen 
spør om FAU stiller seg bak foreldredrevet skole en dag eller om det heller er 
ønskelig med en ekstra fridag hvor AKS er åpent.  

o FAU ønsker i henhold til tidligere vedtak ikke foreldredrevet skole, men en fridag 
hvor AKS og spesialklassene er åpne. Man kan eventuelt samarbeide på trinnene om 
et tilbud. 

 
18. Vestkantskolene og skolebudsjetter 



o Kort info fra FAU-leder om felles foreldredrevet arbeid på tvers av en rekke 
vestkantskoler i skolekrets F samt enkelte andre skoler for å få økte budsjetter. 
 

19. Oppfølgingspunkter fra tidligere FAU-møte:  
o Tilbud på AKS på 5.trinn: Dette settes på vent, da ny, vikarierende AKS-leder må få 

tid til å sette seg inn i jobben.  
o Vennegrupper: Kontaktlærerne lager vennegrupper og legger de frem på 

foreldremøtene i august. FAU ønsker at alle trinn har vennegrupper, med 4-5 elever 
per gruppe. 

 
(Rektor forlot møtet i henhold til agenda) 

 
20. Kontoovertakelse 

o For å få en konto, må FAU ha et organisasjonsnummer. Det er tidligere opprettet en 
Voksen skoles foreldrestiftelse i Brønnøysund, men det er bedre om denne blir 
slettet og FAU oppretter en ny organisasjon.  

o Vedtak: Lene og Veronica får mandat til å opprette organisasjonsnummer på vegne 
av FAU og foreldrene på Voksen skole, slik at FAU kan ta eierskap over konto og 
vipps. Svein finner eksempler på vedtekter. 
 

21. Dugnad 
o Dugnad er 1. trinn sitt ansvar å organisere. Dugnaden finner sted i mai, i god tid før 

17. mai. Lene tar kontakt med Gunnars, som fastsetter dato for dugnaden og skriver 
oppgaveliste. Hanne sender Lene mailkorrespondansen fra i fjor. 
 

• Nytt møte: mandag 29. april kl. 19.30 
 
 


