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Referat fra FAU- møte 5. februar 2018 
 
Tilstede: Hege, Kaya, Batool, Elfet, Tove, Fauzia, Nazia 
 
 
Fra skolen: Rektor Asgjerd Alstein Halseth 
Referent: Tove 

 

Rektor orienterer 

Det kommer en AKS-foreldreundersøkelse i mars/april og en ordinær foreldreundersøkelse i april/mai. 
FAU må være med og oppfordre til at foreldre svarer. 
 
SMU – skolemiljøutvalget, må komme på plass til 1. april. Må ha minimum 2 foreldre som kan sitte i 
utvalget.  
 
FAU bør få på plass et årshjul, inkludert når foreldreundersøkelser kommer, foreldremøter og hvilke 
klasser som har ansvar for de ulike aktivitetene. 

Sommerskolen – kommer invitasjon til elevene. Blir ikke Sommerskole på Furuset. Skolen får tilgang til 
å melde på elever på Sommerskolen på vegne av foreldrene. 

Kommer en PC på et ståbord i gangen på skolen, som foreldre kan benytte til innmelding på AKS, 
påmeldinger og foreldreundersøkelser. 

Skolen rekrutterer nye lærere, og det er mange gode søkere. 1 gymlærer og 2 kontaktlærere. 

Endring på bruk av Sletta: 3-7 kan være på Sletta om de ønsker i storefri. Skolepatruljen passer på mtp 
biler på veien mellom skolen og Sletta. 
 
Det gjøres hyggelige tiltak for 7. trinn for å skape et trivelig læringsmiljø. 

3 ganger i uka går 7. klasseelever på Granstangen skole for matematikkundervisning i 8. klasse. 

Storefri: Anja, skolens miljøarbeider, følger opp aktivitetsarbeidet sammen med de to 
aktivitetslederne. Elevene har nå kunnet søke om å bli månedens aktivitetselev. Det blir oppstart med 
aktivitetselever nå i februar.  

Flere foreldre ønsker et matematikk-kurs. Skolen ser på muligheter slik at kursene blir slik at voksne og 
elever er sammen.  

Hvilke trivselsaktiviteter skjer i klassene frem mot sommeren?  
Er datoene satt? Hva kan skolen hjelpe med? Blir tatt opp på foreldremøtene. 
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Andre saker 

1. FAU på foreldremøtene 
FAU får 30-45 minutter (17. mai og tema). På foreldremøtene bør også natteravnsdatoer og 
filmkveldsdatoer bli nevnt. 
SMU: FAU ønsker foreldrerepresentant fra 3. og 5. klasse inn i SMU. 

a) Inkludering – innledning og diskusjon i klassene 

Tema for diskusjon i grupper: 
Foreldre som rollemodell og forbilde 
 
Hvordan kan vi som foreldre lære barna å være aksepterende og inkluderende? 

• Hva samtaler dere om ved middagsbordet? 

• Fokuseres det på positive hendelser? 

• Hvordan bidra til pent språk? 

 

b) 17. mai – orientering og fordeling av oppgaver 

Hege har laget skriv som deles ut og gås igjennom på foreldremøtene.  
 
17. mai-komite: Hege, Tove, Fauzia og Kaya. 
17-mai komiteen vil ha ansvar for å planlegge 17. mai og koordinering og oversikt på selve 
dagen. 
 
FAU har ansvar for å lage frokost, og må gjerne bistå under arrangementet på dagen. 
Batool handler til 17. mai frokosten så lenge det er laget handleliste. 

 

2. Vårens filmkvelder 
 
mandag 26. februar, tirsdag 6. mars og mandag 12. mars. 
 
1. og 2. klasse 26. februar (får lov å ha med en voksen), Løvenes konge (Kaya, Hege) 
3. og 4. klasse 6. mars, (får lov å ha med en voksen) (Batool) 
5. – 7. klasse 12. mars, Kongens nei (Batool, Hege) 

Nevn datoene på foreldremøte om noen kan hjelpe til! Trengs minimum 5 voksne per kveld. 
 

3. Årshjul  
Kaya fyller ut så langt som mulig og sender årshjul ut til alle på epost. 
 

4. Trafikken i Furusetveien – Nazia/Hege 
Fått saksnummer hos Bymiljøetaten. Nazia og Hege følger opp videre. 
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5. Deltakelse på 

a) Skolegruppemøte i skolegruppe C på på Bryn skole 8. februar, tema Mobbing– ref. tidligere 
utsendt epost. Elfet er påmeldt. 

b) Seminar om håndtering av mobbing på Litteraturhuset 7. februar 
http://litteraturhuset.no/arrangement/handtering-av-mobbing/ 
 

c) Foreldrekonferansen 2018 – 15.3.2018 – Hege sender invitasjonen til alle. 

6. Hva FAU kan gjøre for å skape økt leseglede/-interesse blant elevene? – Batool 
Funnet mange tips på nettet. 
Syr sammen til 1 side som kan leveres ut i forbindelse med bokuka. 
 
Neste: Kontakte FUBIAK og høre om vi kan få til noen lesearrangement på biblioteket. 
 

7. Eventuelt 

a) Ta kontakt med moskeen om å ta opp at det er et problem med mobbing grunnet religion? 
Kaya følger opp. 

b) 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.  

c) Om noen ønsker å arrangere klassetur til Grønlihytta, så er kontaktinfo 
aina.johansen@bal.oslo.kommune.no Sjekk også facebooksiden «Grønlihytta». 
 

d) Natteravn: Neste datoer er 16. februar, 9 mars og 13. april. Batool skaffer brosjyrer til 
foreldremøtene. 

8. Neste møte: 8. mars 2018 kl. 1730. (Mulig møtet må flyttes da Hege er på reise.) 
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