
Referat FAU-møte 

Dato: 19.10.21 
Sted: Personalrommet, Voksen skole 

Til stede: 

Maria Bordvik Christensen, 4. trinn 
Eva Nordgård, 7. trinn, referent. 
Hanne Gudding, 6. trinn 
Frode Stenvik, Pluss-avdelingen 
Ole Goderstad 1. trinn 
Magnus Strømsvåg, 3. trinn 
Anne Asmyr Thorseng 5. trinn 
Camilla Torsæter, rektor 
Veronica Røkke, avtroppende FAU-leder 
 
AGENDA: 

1. Veronica informerer om FAU´s mandat og funksjon. 

Utgangspunktet for møtene til FAU er årshjulet. I tillegg til dette spør medlemmene om det 
er aktuelle problemstillinger på trinnene, og leder samarbeider man med rektor om 
relevante tema.  

Leder og økonomiansvarlig er registrert i Brønnøysundregisteret. Se gjerne brosjyren om 
FAU-arbeid for mer informasjon. 
 

2. Valg av 
• Leder (og foreldre-representant til driftsstyret): Eva 7. trinn 
• Nestleder: Utsettes til neste møte 
• Kasserer: Anne Thorseng 5. trinn 
• Referent: Går på rundgang 

 
3. Gjennomgang nye maler for innkalling/referater utsettes til neste møte. 

 
4. Årshjul for FAU, og møteplan for skoleåret 21-22 utsettes til neste møte. 

 
5. Fordeling av ansvar/oppgaver på trinn.  

Vi fortsetter med denne fordelingen: 
1. trinn: rydde og feie skolegård til 17.mai. 
2. trinn: trafikk – hjertesoner og eventuelle kampanjer 
3. trinn: AKS – fungerer som bindeledd til AKS 
4. trinn: 17.mai feiring på skolen 
5. trinn: Åpen skoledag – Dette ønskes flyttet til våren.  
6. trinn: Gjenglemte klær. 
7. trinn: Ansvar for samarbeid med elevrådet samt for å følge opp opprettelse av SMU og 

samarbeid. 

https://voksen.osloskolen.no/siteassets/for-elever-og-foresatte/fau/arshjulfau20-21.pdf


 
Ansvaret for vedlikehold samt å påse at skolens webside er oppdatert med referater og 
informasjon om FAU følger FAU-leder.  
 

6. Aktivitetsapparat i store skolegård.  
FAU er positive til å bidra til aktivitetsapparatet, men ser at det kan være fornuftig å se 
bredere etter støtte, samt å få oversikt over hvor mye FAU og skolekoret kan og ønsker å 
bidra med. Vi undersøker med Idrettskretsen og sjekker forskjellige stiftelser for muligheten 
til å bidra med midler til dette arbeidet.  FAU ønsker at elevrådet skal ha god 
påvirkningsmulighet på valg av apparater og alternativer innenfor kostnadsrammen.. Prisen 
på apparatene kan være rundt 1/3 av budsjettet, dette fordi grunnarbeider og montering 
utgjør 2/3 av kostnadene.  
 

7. Samarbeid skole-hjem om Nettvett Vi bør tenke bredt rundt nettvett. Hvordan kan man få til 
et godt samarbeid? Det er viktig med opplæring av foreldre og en dialog i foreldremøtene. 
FAU foreslår å gjøre det til lekse for barna å se på film eller gå gjennom informasjon sammen 
med en voksen før foreldremøtene, tilpasset barnets alderstrinn.   
 
Skolen prøver ut en forgrening av Barnevakten til 6. trinn. FAU skal i det videre ta stilling til 
om dette er en kostnad FAU-midler skal dekke dersom opplegget blir videreført. 
 

8. Status SMU (skole-miljø utvalg) 
Camilla og Eva lager en tekst og samarbeider om å finne personer til SMU. 
 

9. Inkluderende læringsmiljø – hva innebærer dette av samarbeid skole-hjem utsettes til neste 
møte. 
 

10. Eventuelt 
Det viser seg at Oslo Vinterpark arrangerer alpinkurs hvor barna hentes fra timen 15 minutter 
før den er ferdig. Dette er et problem hvis det tar av undervisningstiden og FAU er negative 
da det også forstyrrer de andre barna i klassen. Når det gjelder andre aktiviteter hvor barn 
må samles og følges av AKS er spørsmålet hva AKS tenker rundt dette.  Tar det for mye 
ressurser eller fungerer det greit? Ellers er FAU positive til et samarbeid, men det er viktig at 
AKS likevel har tid og ressurser til å gi et godt tilbud til barna som ikke er med på eksterne 
aktiviteter. Magnus/3. trinn følger det opp med AKS. 

AKS har gitt uttrykk for at det er krevende å følge opp barnas aktiviteter i tilknytning til koret, 
korpset samt VASK. Vi tar kontakt med korpset og koret for å se om man kan bevisstgjøre 
foreldrene og barn, samt se etter andre mulige løsninger. 

11. Status samarbeid skole – FAU (foreldre) 
FAU ønsker å ha et fokus på trivsel og mobbing videre fremover. Det blir viktig å få etablert 
SMU samt å følge opp klassene for å få gode tilbakemeldinger. Vi ønsker også en tettere 
oppfølging av tiltak i etterkant av den årlige trivselsundersøkelsen. 
 

12. 17.mai. hvordan ønsker FAU/skolen markering/feiring i 22? 



Dette er en stor avgjørelse og ønsker å lage en spørreundersøkelse blant foreldrene på 
skolen. Camilla lager og sender det ut. Camilla tar kontakt med Else Johanne om hva korpset 
ønsker. To spørsmål: Hvert år eller annet hvert år? Lokalt eller i sentrum i 2022? 


