
FAU- møte 6. februar 2017 

Tilstede: 

May Conny, Anna, Saiqa, Saima, Hege, Batool 

Fra skolen: Magne, Cecilie og Aman 

Referent: May Conny 

 

1. 17. mai  

17.mai skal skolen gå i tog i byen, fra 3 klasse og oppover. Hvis barn fra 1 og 2 klasse skal 

være med MÅ foreldre vite at barna klarer denne lange gåturen og venting. Skolen sørger for 

buss til og fra byen. Viktig at foreldre oppmuntrer barna til å delta i toget, og til feiring av 

17.mai.  

 

Det arrangeres frokost av FAU om morgenen, og jobbes med å få til 17.mai aktiviteter på 

ettermiddagen i nærområdet. Her samarbeides det med flere lokale aktører. Gran skole 

orienterer seg naturlig nok mot Haugen på grunn av «sammenslåingen» til høsten.  

 

Hege tar initiativ til å få i stand et møte med Furuset IF, korpset og evt. andre interesserte.  

 

2. Forslag om at FAU arrangerer foreldremøte om sosial kompetanse 

Den 8. mars skal sosiallærer fra Disen skole holde foredrag for de ansatte om sosial 

kompetanse på Furuset skole. Info om metodikken de bruker på Diesen skole, finnes på 

Disen skoles hjemmeside. Man jobber med respekt, ansvar, empati, arbeidsvaner.  

 

For å videreføre/spre dette arbeidet oppfordrer skolen FAU om å arrangere en foreldrekveld 

med samme tematikk.  - Pga økende tendenser til mobbing er det viktig å jobbe på 

hjemmebane også, og være med på å skape gode holdninger blant barna. Alle tenker videre 

på aktuelle foredragsholdere, May Conny undersøker mulige kandidater fra eget nabolag. 

 

3. Filmkvelder for elevene – ønske om at FAU engasjerer seg 

Det er planer om filmkveld på skolen, delt opp i 2. En for 1-4 trinn og en for 5-7 trinn. Ola 

(gymlærer) har vært involvert i dette, og May Conny tar kontakt med han om veien videre. 

Både dagtid (etter skoletid) og ettermiddag/kveld er aktuelle alternativer.  

 

4. Natteravnordning på Furuset 

Det skal startes opp Natteravn-ordning på Furuset, ansvaret vil alternere mellom lokale 

skoler + andre interesserte. Det er ønskelig at foreldre Furuset skole har ansvar hver 4 .uke, 

med sentral på biblioteket. Det er usikkert når dette starter opp, og hvilke dager, men vi har 

sagt oss positive. Vi vil få mer informasjon som skal deles ut til foreldre, og vi håper foreldre 

som ønsker bidra melder seg. 

Rektors orienteringssaker 

5. Prosjekt knyttet til forsentkomming på mellomtrinnet  
Rektor orienterte om at det er satt i gang et prosjekt for å forhindre forsentkomming på 
mellomtrinnet (5-7 klasse). Klasseromsdørene låses når timer starter. Dette har ført til stor 



forbedring. Mange kommer for sent til klasserommet etter storefri, så samme aksjon skal 
startes der. 
 

6. Prosessen rundt tilsetting av ny rektor  

Det blir ny rektor på skolen, Magne slutter 1.juni. Stillingen er utlyst og det er fire søkere. Tre 

av søkerne har erfaring fra osloskolen. Ny rektor skal være klar 1.mai.  

 

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

Gran skole legges ned, alle elevene derfra skal i utgangspunktet til Haugen skole. Blant 

elevene er det likevel mange som søker seg til Furuset skole, pr i dag ca 70 elever. Det er 

fysisk avstand som avgjør om de får gå på Furuset, og det er usikkert hvor mange elever 

Furuset skole kan ta i mot. Egne forskrifter om krav til klasseromsmiljø setter begrensninger 

for hvor mange skolen kan ta i mot.  

 
Faste saker 
 

8. AKS  - oppfølging fra forrige møte 

Cecilie opplyser at alle punkt som ble tatt opp forrige møte er tatt tak i. Hege var enig i at det 

har skjedd tydelige forbedringer. De har hatt forsøk med ulik varmmat, men dette skapte en 

del konflikt/ erting blant elever, knyttet til hvem som spiser hva. Aman fortalte at flere barn 

kviet seg for å spise pga dette. Dette førte til veldig åpen og følsom diskusjon blant oss, for 

mobbing er ikke akseptabelt. Her må foreldre komme på banen og snakke med barna sine 

om respekt for andres religioner og matvalg.  

 
9. Trafikksituasjonen ved skolen 

Situasjonen har blitt litt bedre, men det må stadig jobbes med. Representant fra moskeen 

som skulle komme i møtet, dukket ikke opp. May Conny følger opp. 

 

10. Eventuelt  

Rektor orienterte om at elevundersøkelsen på mellomtrinnet avdekket mobbing på 5.trinn. 

Elevene svarer at lærerne bryr seg hvis de oppdager mobbing, men det er ikke alltid lærerne 

får mobbingen med seg. Skolen har handlingsplikt ved mobbing. Saken følges opp videre fra 

skolens side. 

 

  

Neste møte: Mandag 6. mars  


