
Referat fra FAU møtet 21.september-21 

Tilstede: Medina Shahzad (6A), Mariam Hussain (7A), Neelam Ahmad (7B), Ajsela Imamovic (4B), 

Belma Gafurovic (1B), Marit Skårsmoen (3B), Christian Grønnerød (1A), Fawzia Mohammed (9A), 

Nuray Gøomenogw (2A, 5A, 6B), Maria Eliassen (4A), Syed Abdullah (3B), Viggo Navarsete (9.), Vibeke 

Jøndal (10.) 

 

• Presentasjonsrunde av alle FAU representantene, Veronica (inspektør) og Bjarte (rektor) 

• «Bjarte`s hjørne» 

-Rektor opplever godt samarbeid med FAU. Pga pandemien har det vært mindre kontakt, 

men målet er og ta opp igjen det gode samarbeidet. 

-Skolen er opptatt av at det skal være et trygt og godt skolemiljø, og oppfordrer alle foresatte 

til og ta kontakt dersom man opplever at sitt barn ikke har det bra på skolen. Det skal være 

lav terskel for å ta kontakt med skolen. 

Paragraf 9A som omhandler mobbing gir skolen konkrete retningslinjer for hva de skal gjøre 

dersom en elev blir mobbet. I korte trekk plikter det skolens ansatte og undersøke – lage en 

aktivitetsplan i samarbeid med foresatte- lage tiltak til aktivitetsplanen – evaluere i 

samarbeid med foresatte. Alle skolens ansatte er pliktig til å varsle dersom de opplever at en 

elev ikke har det bra på skolen. 

-Ordningen med elevmeglere har vært inaktive under pandemien, men vil settes i gang i 

løpet av kort tid. Det er 50 elevmeglere på skolen. Deres oppgave er å være ute i 

friminuttene, hjelpe medelever i gang med aktivitet samt bidra til det sosiale samspillet ute. 

De yngste elevmeglerene (6.trinn) er behjelpelig med av- og påkledning på 1. trinn. 

- Det oppfordres at FAU bidrar til sosiale arrangement på trinnet. Eks. årstidsgrupper.  

- Det skal være en SIAN demonstrasjon på Furuset lørdag 9.oktober. Rektor ber om at 

foresatte snakker om dette hjemme og ber sine barn holde seg borte fra dette 

arrangementet. Bjarte sender ut en skolemelding i forkant. 

- Skoleballet for 10.trinn der 9.trinn inviteres gjennomføres i februar. Pengebruken rundt 

dette skal begrenses, og ballkomiteen kommer med retningslinjer. 

- Det har tidligere vært tradisjon for en klassetur på 10. trinn. Dette var tidligere et 

samarbeid mellom foresatte og skolen. Man har sett at dette krever mye innsats av til tider 

for få foreldre. Skolen har derfor en planlagt friluftstur over to dager. Dette er en tur som nå 

ligger i læreplanen og vil bli gjennomført hvert år på 10.trinn. 

• Åpent ord, forventninger til FAU 

-Bindeledd mellom skolens ledelse og foreldregruppa 

-Bidra til trivsel og et trygt skolemiljø 

-Diskusjoner rundt ulike temaer 

-Spørsmål rundt digital skole, fordeler/ulemper (tas opp som tema på FAU møte) 

• Gjennomgang av ansvar knyttet til de ulike trinnene 

-17.mai komite (2.+5. trinn) 

-Skoleballvakt (8.trinn) 

-Natteravn (alle trinn) 

• FAU kurs 4. november: Kurs i FAU-arbeid - Oslo KFU 

• Info og innkalling til FAU møter ligger på SPOND 

• Neste møte: 19.oktober kl. 18.00 

https://www.oslokfu.no/kurs-om-fau-arbeid.535840.no.html

