
 

 

Referat FAU: 3.november 2016 
 
Møteleder:   Avtroppende FAU-leder Didrik Bech  
Referent:   Anne Lise Storsand 
 
1: Presentasjonsrunde 
 
 
2: Valg til roller og komiteer (se nederst i dokumentet) 
 
 
 
3: Presentasjon ved rektor 
 

a) Psykososial handlingsplan 
 
Viktig å få tilbakemld på hvordan det kommuniseres (klart, forståelig?) 
Innspill fra FAU ønskes 
 
 
Frist for tilbakemld til FAU-leder:  
innen fredag 18.november kl. 15.00.  
Tilbakemelding sendes samlet til rektor med kopi til FAU.   
 
Skjematikk: 
Handlingsplanen skal svare på dette.  
Regelverk rundt enkeltvedtak - er det tydelig nok for foreldrene? 
Infobehov: hvor finner man ut av rettigheter som foreldre? 
 
Skolen har ansvar for alle elevenes rettigheter- ved mistanke om brudd undersøkes det 
Fattes et vedtak - gir rettigheter og plikter 
 
Spørsmål: Hvordan undersøkes det ved mistanke om brudd? 
- eks: hva er mobbing?   
- Rettighetene er like for alle- finnes det felles infosider for dette? - Må bearbeides av hver 
enkelt skole 
 
Hvordan distribueres skjema? 
- anbefales at alle deles planen for bevisstgjøring  
- merk: dette er et utkast - be om svar innen 18.november (så sender fau-representant 
videre 
 
 
b) Nye ikt-systemer i osloskolen: 
- nye ikt-systemer med kanalstrategi 
- ønsker innspill på punkter markert i dokument 
- Hva er den beste måten å kommunisere på? 
 
innspill: ønske om et samlet sted der all informasjon legges ut 
innspill: ukeplan mangler 
 
It’s learning - portalen her er lite i bruk 
 
Forslag: eget tema på møte FAU 
 
Alle FAU-representanter sender ut og ber om tilbakemld 



 

 

 
 
Frist for tilbakemld vil bli i forbindelse med FAU-møtet i januar (dato kommer)  
Saken vil bli diskutert på desembermøtet.(dato kommer)     
 
 
 
c) SoMe: 
Har ingen redaktør her og derfor ikke prioritert 
 
 
 
d) Juleball 
- Alle tre trinn sammen? Ikke plass på reservert sted til dette (Kontakt med Hennie Onstad) 
Foreløpig dato: 14. desember 
 
 
e) OD- dag 
- skolen lager eget prosjekt i stedet  
- ønsker innspill på veldedig sak - Bjørnsletta skoles sak 
- skal gjelde alle trinn 
 
Alle kan melde inn forslag til rektor 
 
 
f) FAU har egen posthyllle 
 
 
g) Skolemiljøutvalg - fau oppretter to stk representanter 
Settes på agendaen i neste møte . 
 
 
h) Uteskole: 
1.trinn utedag hver 14.dag 
5.klasse 1 ekstra time 
 
Ligger ikke i planene nå 
Fokus: vurdering for læring 
Skriving fra 5.trinn 
Dette krever mye - kan derfor ikke prioritere uteskole 
Men kan fint gjennomføres av enkeltlærer så lenge det er faglig begrunnet 
 
 
i) Resultater fra nasjonale prøver knyttet opp mot strategisk plan på skolen blir presentert 
på FAU- møte før jul 
 
 
j) Medarbeiderundersøkelse blir presentert for FAU også 
 
 
k) Episoder med klipping av klær/hår blant elevene -   
Rektor: styrket voksennærvær i garderobeområdet 
 
 
 
l) uro i enkelte klassemiljøer 
utfordringer som er rapportert fra enkelte klasser/ trinn  



 

 

FAU ønsker å få klarlagt rapporteringsvei og saksgang for uønskede hendelser. 
FAU ønsker også å få klarlagt omfang 
 
 
 
m) Representant fra skolen på FAU- møte  
- Rektor er tilgjengelig stede så lenge det ønskes 
- hvordan organisere? 
- et styre som samarbeider tett med rektor? 
 

 
 
 
 
5: Skolemøte: 23.november på Marienlyst skole 
http://oslokfu.no/skolegrupper/  
 
 
 
6: Forslag til organisering av FAU v/Anne Graadahl 
Styre: 
leder, nestleder, kasserer, sekretær ev: organisator av komiteene 
 
Nye komitéer: 
AKS-komite (se definisjon i forslag) -  
Trivselskomité (mobbekomite- fokus skole-hjemsamarbeid) 
 
Stormøte hver andre mnd  
Dele i barneskole- ungdomsskole 
 
Rektors kvarter: kortere tid med skolerepresentant 
 
Forberede saker + innspill minst syv dager før møtet 
 
 
 
 
7: Se på rettigheter og plikter for foreldre: hvor går man med bekymring? 
- det må være konkret og spisset hva man skal gjøre? 
- forslag: det bør finnes en mal på skolens side hvordan man går frem - dette bør inn i den psyko-

sosiale planen 
 
 
 
 
8: Neste møte: 
  
 - forslag til datoer kommer  
 
Saker til agendaen:  

• Psykososial handlingsplan v/ rektor 

• Skolemiljøutvalg - FAU oppretter to stk representanter  

• Kanalvalg for informasjon foreldre (om to møter) 

• - Kartlegge hvordan bekymring/hendelser håndteres (i forhold til uro tatt opp på møtet) - ta 

opp på FAU 

http://oslokfu.no/skolegrupper/


 

 

- Uro i klassemiljøet - ønske om en god gjennomgang av hvordan man rapporterer en bekym-

ring? Skal vi oppfordre alle foreldre til å rapportere på likt vis slik at vi får statistikk på 

god/dårlig behandling av sakene 

-  Snakke med driftsstyret og finne omfang av saker 

• Alle foreldre har ansvar for alle barn - dette skal være viktig del av psyk sosial dokumentet - 

Plikt som voksen å rapportere 

 

 

 

Inga Bejer Engh  inga.bejer.engh@domstol.no 17.mai 

Razita Kaimova razitak@hotmail.com 17.mai- frokost 

Linda Larsen Nalbant linda@nalbant.no Juleball 

Marianne Schei marianneschei@gmail.com kasserer 

Anne Graadahl agraadahl@yahoo.no Korps 

Kai Frost kaifrost@hotmail.com Korps 

Cathrine Foss Stene cfs@implement.no Leder 

Kirsti Marie Hougen kirsti.marie@steen-lund.no Natteravn 

Anne lise Storsand als@oslok.no Sekretær 

Bernt Jacobsen bernt.jacobsen@aleris.no Trafikk 

Chantal Guyette  chantal.guyett@gmail.com Nesteleder 
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