
åFAU- møte mandag 2.februar 2017 

Til stede: 

Saiqa 

May Conny  

Saima  

Hege 

Batool 

Cecilie, som representant for AKS 

1. Cecilie informerte om AKS. Det skal ikke være tradisjonell undervisning, men mer lystbetonte 

aktiviteter og læring gjennom lek. De prøver å dele opp ulike tema pr uke. Alle barn skal være 

ute minst 1 økt pr dag, og det serveres mat. Det skal være varmmat 2 ganger pr uke, resten 

brødmat. Havregrøt og ostesmørbrød skal ikke regnes som varmmat. 

Det er aktiviteter på Furuset forum 2 ganger pr uke, delt opp i aldersgrupper. Det er ønske 

om turer utenfor området, dette har vært vanskelig å gjennomføre siden en del barn hentes 

tidlig. Skal prøve med sms- påminnelse om turdager slik at disse kan gjennomføres. 

AKS har under planlegging dans hver fredag, starte opp kor og kjemikurs.  

FAU tok opp type aktiviteter på AKS, da vi synes det ofte er veldig ensidig (herunder for mye 

film/TV-titting) og ikke alltid følger det vi tenker er fagplan. Dette skal tas opp videre. 

FAU tok opp maten på AKS, da vi synes den er ensidig, ikke sunn og at den mangler 

grønnsaker og mer spennende smaker/ utseende. Det blir bla servert spaghetti med ketchup 

som varmmat, og dette synes ikke FAU er akseptabelt. 

Det skal være bestilt grønnsaker og det er meningen at de 2 varme måltidene skal være av 

bedre kvalitet. Cecilie skal undersøke dette og gi tilbakemelding. 

FAU ønsker også at barna kan bidra mer med matlaging, da dette kan inneholde flere 

læringselementer (matematikk, norsk, nøyaktighet, samarbeid, matkunnskap ol). 

 

2. 17. Mai 

Det er startet ett samarbeid med bla Furuset bibliotek og aktivitetshus, Furuset Forum og 

FAU Gran skole om felles aktivitet på 17.mai.  Furuset bibliotek og aktivitetshus er ikke 

arrangører, men bidrar med samarbeid og koordinering. Det er sterkt ønske fra FAU om 

felles aktiviteter i nærområdet etter evnt tog i sentrum. Saima, Saiqa og Hege skal delta i et 

fellesmøte om 17. mai på biblioteket den 24. januar. 

 

Skolen er positiv til å sørge for skyss tilbake til nærområdet etter tog i sentrum. 

Hvis 1 og 2 klassinger skal gå i tog i sentrum må de ha føle av en foresatt, skolen tar ansvar 

for 3- 7 klassingene. 

 

FAU-leder sender forespørsel til samtlige FAU-representanter om det er ønske om tog lokalt 

eller i sentrum. Blant deltakerne i møtet, er det et klart flertall for å gå i tog i byen hvert år.  

 

3. Det er fremdeles mye trafikk på den lille veien opp til skolen. Skolepatruljen opplever at 

bilister ikke respekterer dem, og flere har opplevd at bilister opptrer aggressivt hvis de blir 

bedt om å unngå kjøring.  Dette er totalt uakseptabelt! 



Aksjon med mange voksne ga positivt resultat, men dette er kun kortsiktig. Trafikken er 

fremdeles ett problem.  

 

FAU ønsker flere foreldre engasjert i dette, vi kan ha aksjoner, stoppe biler nede ved krysset 

og rose barn som går selv. Barn kan be foreldre ikke kjøre opp denne utsatte veien. 

Det er også mye trafikk der i sammenheng med fredagsbønn i moskeen  May Conny skal 

kontakte moskeen for evnt samarbeid og dialog for å minske dette. 

 

4. Eventuelt 

Elevenes spisetid 

Flere barn har nevnt at medelever har med søtsaker som kjeks, kaker, brus i matpakkene 

sine. Dette er ikke heldig, og matpakker bør være uten sukkerholdige varer. FAU ber lærerne 

melde fra til foreldre der de ser dette er et problem over tid. 

I første klasse (og kanskje på andre klassetrinn) ser elevene på NRK super i spisefriminuttet. 

FAU synes ikke dette er heldig siden mange barn da blir oppslukt av TV, og glemmer spise. 

Høytlesing for å holde ro er noe FAU ville foretrekke, og vi tror det da blir lettere for lærer å 

ha oversikt over at det faktisk spises. 

 


