
Referat fra FAU- møte 3. april 2017 

Tilstede: 

Hege, Saiqa, Ingolf, Shazia, Arshad, Batool, Anna og May Conny  

Fra skolen: Rektor Magne Dahl 

Referent: May Conny 

_________________________________________________________ 

Magne informerte: 

1. Rektorstilling blir avklart onsdag 5. april, driftsstyret har sendt inn sine kommentarer. 

2. Elevtallsutvikling. Det er møte 19. april med naboskoler ang høsten og nedlegging av Gran skole. 

110-115 elever har søkt seg til Furuset, men det er ikke plass til alle. Noen klasser kan økes i antall 

elever. I mai settes strek for inntak, og de som bor nærmest og elever med søsken på Furuset, 

prioriteres. Skolen vil bli styrket økonomisk med flere elever, og vil kunne ansette flere lærere. 

3. «Mer læring 1- 4». Noen skoler får økt bevilgning til flere lærere, disse skolene må ha en del 

språklig svake elever for å oppfylle kravene for støtte. Furuset får tre nye stillinger. En har allerede 

startet, og det er mange gode søkere til de to andre stillingene. Formingslærer får fast jobb. Denne 

stillingen er viktig for å gi elevene ett godt læringsmiljø. 

4. SKUP- prosjektet «Kontraster», har hatt gode ringvirkninger. Filmen som er laget skal legges ut på 

skolens hjemmeside og skal muligens vises på NRK. Prosjektet fikk god omtale i lokalavisen og  hos 

«Kulturtanken» (Kulturdepartementets egen etat for kunst og kultur til barn og unge i skolen). 

Filmskaperen fra prosjektet ønsker et videre samarbeid med skolen. 

Elevene har gitt positive tilbakemeldinger etter prosjektet, og skolen ønsker å bruke kunst og kultur 

for å øke forståelse og toleranse blant elevene. 

FAUs saker: 

1. Skolen har bedt FAU jobbe for å få til et foreldremøte om sosial kompetanse , det har vært 

et prosjekt på Disen skole som bla dekker  

- Samarbeid 

- Empati 

- Karaktertrekk 

- Forståelse 

Selvkontroll ønskes også tatt inn som særskilt tema fra lærerne på Furuset.  

 

Det har vært litt vanskelig å finne en egnet foredragsholder/innleder til dette, så vi avventer 

til høsten. Da er det også ny rektor og nye elever/foreldre. 

Hvis foreldre vet om noen som er egnet er det flott om de tar kontakt med FAU/ 

klassekontakt.  

 

2. 17.mai 

Skolen har plass 31 i toget, oppstart kl 10.30. Det er flaggheising på skolen kl 08, med frokost 

rett etter. Det blir satt opp buss til sentrum etter frokost. Toget i sentrum er ferdig ca 11.30, 

og buss er satt opp til retur til skolen hvor det jobbes med videre 17.mai- felleskap. 

 



3. Tre stykker fra Furuset FAU var på stormøte om psykisk helse for alle FAU i Oslo,  i regi av 

Oslo kommunale foreldreutvalg. Det ble fokusert på viktigheten av trivsel og godt miljø. 

«Forandringsfabrikken» er ett prosjekt for elever som har falt utenfor, og de hadde ett flott 

innlegg hvor elever fortalte om prosjektet og egne liv. Prosjektet fokuserer på følelsen bak en 

handling- ikke selve handlingen. Hvorfor utagerende noen, hva ligger bak? 

 

4. «Skolebehovsplanen» ligger ute til høring, på skoleetatens side. Mange skoler skal pusses 

opp og utbedres, men Furuset skole er ikke nevnt. Det skal også bygges ny skole i 

nærområdet,  «Verdensparken  skole» med ferdigstilling 2024. Dette blir en stor skole, og 

hva vil skje med Furuset skole da? FAU bør vurdere høringsinnspill (frist 15. juni). 

 

5. Det har kommet nye regler ang sykling til skolen, og skolen kan ikke forby noen å sykle. 

Skolen anbefaler ikke de minste til å sykle alene. Det er også litt problemer ang 

sykkelparkering og risiko for tyveri. De minste elevene vil kanskje ikke klare huske å låse og 

sette sykkel forsvarlig fra seg. Skolen vil legge ut en anbefaling på nettsiden om at man ikke 

ønsker at elever i 1. til 3. klasse skal sykle. 

 

6. Trafikkproblemet er stadig tilstede, og foreldre som kjører elever utgjør hovedårsaken. FAU 

ønsker en positiv kampanje for å få elever til å gå, men for eksempel premiering til klasser 

med flest elever som går. Muligheten for å samordne faddere med fadderbarn etter adresse 

bør undersøkes så faddere evnt kan føle de minste. 

 

7. Ingolf skal sjekke mulighetene for å låne Furuset Vel for kinokveld, og det er ønskelig med 

sosialt samvær for elever og foreldre. Elevrådet har kommet med utsagn om at elever liker 

når foreldre er med på sosiale sammenkomster. 

 

8. Ingolf og Hege var med på møte om ny Natteravnordning, og ordningen er satt i gang på 

Furuset. Totalt var det 7-8 foreldre fra Furuset på møtet. Furuset skole har ansvar for 21. 

april, 19.mai og 9.juni, med oppmøte biblioteket. Det må minimum være tre som går 

sammen hver gang.  

 

 

Neste møte: Mandag 8. mai kl. 17. 


