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Referat fra FAU- møte 23. oktober 2017 
 
Tilstede: Hege, Fauzia, Murat, Shabaz, Nazia, Batool, Anna og Kaya. 
Fra skolen: Rektor Asgjerd Alstein Halseth 
Referent: Kaya 
Forfall: Saima, May Conny og Tove. 
 

1. Rektor orienterer 
 

a) Nulltoleranse for mobbing. Skolemiljø er den øverst på skolens prioriteringsliste. 
Skolen skal ha/har elevsamtaler for å avdekke hvem som ikke har det bra. Alle avdekket 
alvorlige saker lages det aktivitetsplan på. Dette gjøres i samarbeid med foresatte. Sendes hjem 
til foreldre. Om foreldrene ikke er fornøyd, kan de klage og be om mer omfattende tiltak. 
Tiltakene skal opprettholdes så lenge elvene opplever at det ikke er trygt på skolen. 
 

b) Tiltak med flere lærere ute i friminuttene er iverksatt. Der det er voksne oppstår det færre 
uønskede situasjoner. 

 
c) FAU-representantene må kontakte klassekontaktene og følge opp at klassene gjennomfører 

trivselsaktiviteter (elever + foreldre/søsken) som er planlagt i høst og til våren, og at det sendes 
ut invitasjoner i god tid i forkant. Ikke alle klassene har fastsatt planer.  
 

d) Rektor oppfordrer til etablering av følgegrupper – dvs. at foreldrene deler på ansvaret med å 
følge barna til skolen – f. eks slik at hver i en gruppe på fem har ansvar en dag i uken hver. 

 
 

2. Filmkvelder for elevene – oppgavefordeling! 
Mandag 13. november kl. 1730 for 1. – 4. trinn på Furusetheimen, Furusetveien 1. Oppmøte for FAU-
representantene  1630. 
Filmen som vises: Flåklypa grand prix. Følgende er foreldrevakter: Tove, Norah, Kaya, Favzia, Batool, 
Murat og Hege. Ikke krise hvis ikke alle kan være der så tidlig om 1630. Hege sørger for innkjøp. Ingolf 
snurrer film. 
 
Neste filmkveld for 5.- 7. trinn er 27. november.: Filmen som ble valgt : «Kule Kidz gråter ikke». (Umulig 
å få tak i Heksene med norsk tekst.) Tove skriver invitasjon til neste filmkveld.  

 

3. Natteravnordningen – hvordan informerer vi klassene 
Furuset skole har ansvar for natteravnene 17. november.  
Fau- og klassekontaktene jobber med å få rekruttere flere og oppfordres til å sende info til foreldre 
(f.eks via facebook, sms og via samtaler med foreldre). 

  
4. Trafikksituasjonen ved skolen 

May Conny har vært i kontakt med Stovner politikammer som har en egen kontaktperson for Furuset 
skole. De viket svært positive til å patruljere rundt skolen rundt skolestart om morgenen.  
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Vi har planlagt «gå til skolen- aksjon» i uke 49 og 50. Premien skal være egen hyggekveld for 
vinnerklassen – den klassen hvor flest går - arrangert av FAU. 
 
Hege lager utkast til informasjon som kan deles ut på skolen + skjema for rekruttering av vakter. 
 
Hege kontakter Akers avis Groruddalen og oppfordrer dem til å lage en reportasje om saken. 
Kontaktpersoner til avisen er Murat og Nazia er kontaktpersoner.  
 
May Conny kontakter politiet på nytt, og oppfordrer dem til å patruljere ved skolen i aksjonsperioden. 
 

5.    Bør vi lage årshjul for FAU 

FAU var enige om at vi bør lage et årshjul/årskalender for FAU, slik at oppgaver/arrangementer som 
skjer hvert år lettere kan planlegges mv. Shabaz lager et grovutkast til neste møte.   

 

6.       Eventuelt 

Ledige verv  –  trenger fau representanter for klasser der det mangler vara og viktigheten av å delta på 
møter etc. Skolen kan sende skriv eller sms til foreldrene gjennom kontaktlærer med oppfordring om at 
noen melder seg frivillig. Dette for å forbedre oppmøte på fau-møter og formidling av informasjon til 
alle klasser. Kaya: Dette skjønte jeg ikke helt..?  
 
Nyttårsfest i 2018 
FAU ønsker å arrangerere nyttårsfest.  Nøkkelord: Mat, musikk & dans. 
Dette blir en av hovedsakene på neste møtet – alle bes tenke over forslag og utfordringer til da. 
 
17.mai : Etter drøfting av saken, blant annet med oversikt over arrangement på andre lokale skoler, er 
det FAUs ønske at vi lager vårt eget 17.mai-arrangement. Alle klasser bør få oppgaver, slik at flest mulig 
kan være med å bidra.  
Hvordan stiller skolen seg til deltagelse i barnetoget?  Videre planlegging på FAU-møtene fremover. 
 
Batool, Anna og Tove melder seg på skolegruppemøte i skolegruppe C den 21. november som vil 
holdes på Rødtvedt skole, kl. 18-20. Nærmere info se invitasjon. 
 
Til neste møte tenk litt på: 

 Foreldretreff, nye arrangementer/aktiviteter for barna. 

 Hvordan friste foreldre til å engasjere seg i FAU? 
 

*** 
 
Neste møtet: Mandag 4. desember 2017 kl. 17:30. 


