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Referat fra FAU- møte 4. desember 2017 
 
Tilstede: 
Hege, Mehmet, Batool, Anna, Kaya, Tove, Saima, Nazia, Murat 
Fra skolen: Rektor Asgjerd Alstein Halseth 
Referent: Tove 
 

1. Rektor orienterer 

a) Strategisk plan 2018 – 2021 (under arbeid) 
 
Rektor gjennomgikk de tre satsningsområdene for skolen: Norsk, matte og læringsmiljø. For 
AKS er satsningsområdene Læringsstøttende aktiviteter og å skape trygghet for elevene. 
 

b) Norsk 
Foreldresamarbeid – få foreldre til å lese mer med barna 
Tydelige forventninger til foreldrene om lesetrening, også etter fjerde trinn. 
 
Matte 
Fokus på løfte elevenes ferdigheter ved å finne misoppfattelser for å kunne tette 
læringshullene. 
 
Læringsmiljø 
Økt elevaktivitet ute i friminuttene. 
For å øke antall lærere ute i friminuttene, blir friminuttene mellom første og andre time og 
tredje og fjerde time fjernet. Det blir 30 minutter spisepause og 30 minutter friminutt midt 
på dagen. Undervisningen blir mer stasjonsbasert og forskjellig type aktiviteter, slik at 
elevene ikke skal sitte rolig i 120 minutter. 
 
Skole-hjemsamarbeid må bidra til at foresatte hjelper eget barn med atferdsregulering, 
inkludering og aksept for forskjellighet. 
Inkludering av elevråd i arbeidet med et godt skolemiljø. 
 

c) AKS 
Kjøpt inn utstyr og fått inn flere ansatte. 
Fått i gang læringstøttende aktiviteter. 
Rutiner begynner å komme på plass. 

d) Skolen ønsker å samarbeide med FAU for å få flere foresatte til å komme på 
foreldremøtene og tydeliggjøre forventningene til de foresatte. 
Hvordan sette opp foreldremøtene? 
 
Ønskelig at dette tas opp på neste FAU-møte. 
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e) Det blir navn på rommene. Ormen Lange (gangen i paviljongen) blir pusset opp i 
vinterferien. 
 

2. Rapport fra skolegruppemøtet 21. november i gruppe C/D 

a) Gjennomgang av opplæringsloven §9A 
Alle voksne med tilknytning til skolen har plikt å si ifra om elever blir krenket. Dette 
inkluderer også vaskepersonell, vaktmester med mer. 

b) Gjennomgang foreldreundersøkelsen 
Alle skoler skal tilgjengeliggjøre denne. FAU kan be om presentasjon om sin skole av rektor. 
Furuset har svarprosent på 36,1%. 

c) Skole-hjemsamarbeid 
Blir ny brosjyre som er mer forståelig. 

d) Skoleplattformen Oslo 
Alle skoler skal etablere en plan for hvordan skolen vil kommunisere med foresatte. 
Alle som jobber på skolen skal kommunisere i samme kanal. 
Utvikles en app som skal være klar til skolestart 2018. 
Hver skole skal utarbeides en plan for innføring av digitale enheter. Opp til hver skole om 
og når de innfører dette. 
 

3. Evaluering av filmkveldene vi har hatt for elevene – evt. videre plan 
Første filmkveld: Bra oppmøte (70), litt feil film og litt kaos. 
Andre filmkveld: Greit oppmøte (33), barna likte filmen. Litt kaos ved henting av popcorn gang 
nummer 2. 
 
FAU ønsker å arrangere dette en gang til i vinterhalvåret rundt midten av februar, begynnelsen av 
mars (ikke uke 8 pga vinterferien). 
Tove undersøker dager og datoer. 
 
Endringer til neste gang: 
Kan man dele 1.- 4 klasse i to? For eksempel 1. og 2. klasse med foreldre 
 og 3. og 4. klasse (kan ha med foreldre). 
 
Litt kaos med popcorn og saft. Kan være lurt med litt større popcornbeger, og ha en pause 
halvveis for dopause og for å fyll på. 
 

4. «Gå til skolen»-aksjonen 
Vellykket første dag. Kun et par biler som kjørte inn til skolen. 
Veldig mange barn som gikk! 
Viktig at FAU stiller opp, og at vi rekrutterer andre foreldre som kan bidra. 

Sannsynligvis behov for å gjennomføre ny runde etter jul. Dato/aksjonsperiode fastsettes på 
neste møte. 
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5. Hvordan friste foreldre til å engasjere seg mer i skolen/FAU 
Diskusjon og forslag om hva FAU kan bidra med. Eksempelvis matematikk-kveld, bokkveld og treff 
på FUBIAK. 
 
Batool sjekker med en bibliotekar på FUBIAK om mulighetene for samarbeid om f. eks bokkvelder 
for å skape engasjement rundt lesing.  

Generelt: Det hjelper å ringe rundt til alle foreldrene for å få de til å stille opp på klassens 
planlagte trivselsaktiviteter. Viber-gruppe brukes av mange. 
 
FAU ønsker  å få tildelt litt tid i forbindelse med vårens foreldremøte neste gang. 
FAU må forberede informasjon til foreldremøtene aktiviteter hvor FAU ønsker at foreldrene 
bidrar, for eksempel 17. mai og gå til skolen-aksjonen. 
 

6. Nyttårsfest 2018? 
Sløyfes. Heller finne på noe senere på våren. 
 

7. 17.  mai 2018 
Faste oppgaver per klassetrinn? 
 
Hege lager et utgangspunkt for oppgaver som må utføres til neste møte basert på erfaringene fra 
2017. Bør spikres på møtet i januar, slik at vi kan begynne å engasjere flere foresatte. 
 

8. Årshjul 
Utsettes til neste møte. Kaya ser på mal til neste gang. 
 

9. Valg av representanter og vararepresentanter til Driftsstyret ved Furuset skole 
Driftsstyreleder og nestleder er på valg samt vararepresentanter. Skal konstitueres av FAU. 
Leder: Batool 
Nestleder: Hege 
1. Vara: Anna 
2. Vara: Kaya 
 

10.  Eventuelt 

a) Søknad til Sparebankstiftelsen DNB om 450 000 kroner til oppgradering av skolegården. 
Disse har FAU/Skolen blitt tildelt! 

b) Mehment opplyste at det er søknadsfrist for legater 2. februar (søknad må sendes etter 1. 
januar). 

c) Hege har søkt OBOS om 25 000 til 17. mai-arrangement. 

d) Nazia har tatt kontakt med Bymiljøetaten og bedt dem sette opp et forbudsskilt for at man 
ikke kan kjøre inn foran skolen mellom visse tidspunkter på dagen. Nazia videreformidler 
når hun får svar fra Bymiljøetaten. 
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e) Det viser seg at FAU har en konto fra tidligere. Hege ordner tilgang til denne. Anna og Hege 
ordner med ny konto som er i henhold til bankenes regelverk når vi har fått tildelt 
organisasjonsnummer i Frivillighetsregistret.  

f) Neste FAU-møte, alle tar med seg en ekstra person på neste møte. For eksempel 
klassekontakten eller vara FAU-representant.  
Bestille pizza.  

11. Neste møte: 15. januar 2018 kl. 1730. 

 


