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Referat fra FAU- møte 6. mars 2017 

Tilstede: 

Anna, Saiqa, Saima, Batool, Shala, Ingolf, Shazia, Arshad og Hege 

Fra skolen: Rektor Magne Dahl 

Referent: Hege 

FAU-arrangementer/-deltakelse – oppfølging fra forrige møte 

1. 17. mai  
 
Rektor orienterte om at lærer Geir er skolens togleder, og deltar i togledermøte 22. april. 
Skolen sørger for buss for elevene til og fra byen. Det er også mulighet for å bli igjen i byen 
for de som blir møtt av foreldre der. Påmelding i god tid i forkant. 
 
Alle elever får tilbud om å gå i toget, for de minste færre elever per voksen enn for de 
større elevene. Skolen vurderer f.eks tau i 17.maifarger som barna kan holde fast i, for å 
«holde orden på» særlig de minste. Alle barn som skal gå i tog må være i stand til å gå den 
lange veien. Festantrekk og gode i sko! 
 

· Frokost i regi av FAU – hvem gjør hva? 
Før frokosten er det flaggheising og taler ved Ole Reistad-bysten i skolegården. Korpset 
spiller. 
 
FAU sørger for innkjøp til og gjennomføring av 17. mai-frokost. Skolen sender ut 
invitasjoner og tar seg av påmelding og betaling. Hege i samarbeid med de som har erfaring 
fra tidligere år, forbereder en oppgaveliste til neste møte, slik at vi kan begynne å fordele 
ansvar. Alle i FAU må forberede seg på å være med på gjennomføringen både 16. mai om 
kvelden og 17. mai om morgenen. 
 

· Ettermiddagsarrangement på Furuset 
Hege har vært i kontakt med leder av FAU på Gran skole Mithad Dogan, samt daglig leder i 
Furuset IF Vidar Noreng, og leder for Alna-skolen Rune Gjelberg, om mulighetene for å 
samarbeide om et arrangement på ettermiddagen. Furuset IF låner bort Furuset Forum hvis 
dårlig vær/hvis arrangementet skal holdes inne, og det er også muligheter for å låne et 
hoppeslott. Gran skoles FAU er positive, men de har også møte 6. mars, så avtalen er å 
snakkes igjen etter det.  Ungdommer fra Alnaskolen kan sannsynligvis være med å 
arrangere leker, og mulig at ungdommer ved Groruddalen ungdomsskole kan stå for 
kakesalg i forbindelse med innsamling av penger til skoletur. Korpset på skolen er også 
kontaktet.  

Vi ser for oss et tradisjonelt arrangement med leker for barna, salg av is, brus og kaker, 
deltakelse fra korpset og eventuelle andre kulturelle innslag. En viktig oppgave blir å 
involvere flere foreldre ved skolen.  

Viktig at alle som er med i FAU «reklamerer» for deltakelse i tog og på lokale 
arrangementer i klassene. 
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2. Foreldremøte om sosial kompetanse – dato, foredragsholder, invitasjoner mv. 

Som nevnt i forrige møte, kommer sosiallærer fra Disen skole for å holde foredrag for de 
ansatte om sosial kompetanse på Furuset skole 8. mars. (Info om metodikken de bruker på 
Diesen skole, finnes på Disen skoles hjemmeside.) For å videreføre/spre dette arbeidet 
oppfordrer skolen FAU om å arrangere en foreldrekveld med samme tematikk.  Rektor 
opplyser om problemer med mye stygg språkbruk og at små konflikter lett eskalerer blant 
elevene. 

Hege har vært i kontakt med Ingrid Grimsmo Jørgensen ved Høgskolen i Lillehammer. Hun 
har kompetanse på dette feltet, og er villig til å holde foredrag.  

I første omgang vil vi likevel undersøke om Diesens sosiallærer også kan være interessert i å 
holde foredrag / innlede på en foreldrekveld. Det er viktig at foreldremøtet bygger på den 
samme tenkningen som det skolens lærere får presentert 8. mars. Helst ønsker vi at møtet 
avholdes før påske. Rektor undersøker om hun har anledning. 

Skolen og FAUs medlemmer samarbeider om invitasjon/innkalling. FAU-medlemmenes 
viktigste oppgave blir å jobbe for å få foreldrene til å komme på møtet. 

3. Filmkvelder for elevene  

Ettersom May Conny som skulle jobbe videre med denne saken ikke var til stede, ble saken 
utsatt til neste møte. 

Kanskje kunne det vært vist film for barna mens foreldrene er på møte, jf. sak 2? 

4. Natteravnordning på Furuset – vil 5. og 6. trinn ta ansvar? 

Fra Fubiak (biblioteket) jobbes det med å få til en natteravnordning på Furuset. Det er 
ansatte i bydelen som skal ha et koordinerende ansvar, mens frivillige, herunder foreldre 
fra Gran og Furuset, skal være de aktive natteravnene. Planen er at natteravnene skal gå en 
hverdag etter skoletid (fordi det kommer gjenger til området) og fredag kveld. Alle planene 
er ikke fastlagt ennå, men basen vil være på biblioteket, og gule vester vil kunne hentes 
der. Videre vil det trolig bli litt mat/kaffe til natteravnene på biblioteket. 

Spørsmålet er om FAU kan ta et ansvar for dette fra Furuset skole sin side. Det naturlig at 
det er en av de høyere klassetrinnene som har dette ansvaret, eller gjerne 5. og 6. klasse 
sammen.  Det som er ønsket av Furuset-foreldrene, er at vi kan stille natteravner maks en 
uke i måneden (= to dager, en kveld og en ettermiddag).  Hver gang trenger man minst 3 
voksne. Shazia og Arshad fra 5. trinn fikk et hovedansvar for å følge opp dette sammen med 
Hassan Kader (6. trinn) som har meldt på epost til Hege at han er interessert. Ansvaret vil 
gå ut på å invitere og informere de andre foreldene, følge opp at de som melder seg 
kommer etc.  

Det skal være et informasjonsmøte om ordningen 21. mars på Fubiak. Hege sørger for å 
informere Charlotte på Fubiak, og etterspør relevant informasjonsmateriell til foreldrene. 

 



3 
 

Rektor orienterer 

5. Prosessen rundt tilsetting av ny rektor  

De fire søkerne skal inn til annengangs intervju, og det er meningen at ansettelsen, etter at 
skolens driftsstyre har fått uttale seg, skjer innen månedsskifte mars/april. Det er ønskelig 
at den nye rektoren tiltrer i mai.  

6. Elevsituasjonen fra neste skoleår (nedleggelse av Gran skole) 

Per nå har skolen mottatt i underkant av 100 søknader, hvorav en stor andel (28) er 
førsteklassinger. Ikke alle disse vil få plass ved Furuset. Det er viktig at elever som kommer 
fra Gran integreres raskt i miljøet på Furuset, og blir «furusetelever». Skolen antar at det 
innenfor rammene av gjeldende regelverk om krav til fysisk skolemiljø (plass, luft, etc.), er 
plass til ca. 25 elever per klasse. Det er ikke aktuelt å opprette flere enn to klasser per trinn. 
Flere elever vil gi økonomi til flere lærer. 

Faste saker 

7. Trafikksituasjonen ved skolen 

Etter at læreraksjonen har blitt trappet ned er situasjonen igjen verre. Elevene som skal stå 
skolepatrulje kvier seg for å gjøre det fordi de ikke blir respektert av foreldre som kjører 
barna sine til skolen, og som helst vil kjøre helt til skoleporten. Rektor har vært i kontakt 
med politiet og bedt dem komme og observere det som skjer.  

May Conny følger opp invitasjonen til moskeen om å komme og snakke om samme 
problematikk knyttet til kjøring til moskeen, i neste møte. 

Hege har meldt inn blant annet situasjonen i krysset Furusetveien/Jerikoveien til Furuset 
Vel, som har et prosjekt gående for å forsøke å gjøre noe med problemer knyttet til stygg 
kjøring og parkering i nærområdet vårt.  

8. AKS 

På FAU-møtet i januar orienterte Cecilie Bakkem om at AKS håpet å kunne igangsette 
kjemi-kurs og kor. FAU lurer på hvordan det går med disse planene. Sjakk ble også nevnt 
som en aktivitet vi tror mange vil ønske seg. 

 

9. Eventuelt 

Rektor ble spurt om hvordan retten til svømmeopplæring ivaretas og kunne svare at all 
kroppsøvingsundervisningen på 4. trinn, er satt av til svømming. Han oppfordret folk til å 
bruke svømmehallen også ellers, og også til å sende barna på Sommerskolens kurs som 
inkluderer svømmeopplæring. 
 
 Neste møte er mandag 3. april kl. 1730. 


