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Referat fra FAU- møte 8. mars 2018 
 
Tilstede: Hege, May Conny, Elfet, Tove, Batool, Mehmet, Saima, Fauzia 
 
Fra skolen:  
Referent: Tove 

 

1. Oppfølging av foreldremøtene i februar 
Det ble gitt informasjon om 17. mai, natteravn, filmkvelder samt hatt diskusjonstema «Foreldre 
som rollemodell og forbilde» 

Kakelister til 17. mai ble fylt ut på foreldremøtene. 
 
Temadiskusjonene gikk bra. Det ble diskusjoner rundt mobbing og sosial kontroll, og det å 
akseptere forskjellighet. Det kreves en større involvering i barna og skolen enn det mange 
foreldre er vant til fra sin egen kultur. 
På noen møter var det tydelig at ikke alle foreldrene fikk med seg alt som ble sagt av 
kontaktlærerne på foreldremøtene. Noen foreldre trenger tolk. FAU mener at dette må tas tak i 
av skolen. Viktig å også bruke lett språk og snakke sakte. Når FAU-representantene fortalte om 
temaene på en lettfattelig måte, ble det forstått og man fikk gode tilbakemeldinger på dette. 

Det bør vurderes om FAU skal arrangere noe mer rundt tematikken mobbing og sosial kontroll 
senere. 

2. Foreldrerepresentanter til Skolemiljøutvalget (3. og 5. klasse) 
Representanter til SMU – skolemiljøutvalget, må komme på plass til 1. april. Må ha minimum 2 
foreldre som kan sitte i utvalget.  
May Conny og Batool stiller. 

3. Rapport fra møtet i skolegruppe C – Elfet 
Mobbeombudet var veldig flink. FAU bør sjekke om hun har mulighet til å komme til oss. 
Referat fra møtet er ikke lagt ut enda. 

4. Foreldrekonferansen 15. mars – hvem deltar? 
Hege, Kaya, Tove og Anna. 

5. Filmkveld for 5. – 7. klasse 12. mars. Hvem bidrar? 
5. – 7. klasse 12. mars, film: Kongens Nei (Batool, Hege, Mehmet, Ingolf + at noen foreldre har 
meldt seg til Batool). Må ordnes med popcorn. 

6. Matematikkhjelperen – besøk i løpet av våren? – Kaya/Hege 
Følges opp. 

7. Lesemotivasjonskvelder for klasser & foreldre – Batool/May Conny 
Vi kan få låne et rom på biblioteket for høytlesing. Må bookes minimum 14 dager i forkant. 
FUBIAK kan bistå med å finne bøker. Ta kontakt med Jørn, som har ansvar for skoler. 
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Kan for eksempel ha 7. og 3. klasse sammen, hvor 7. klassingene leser for 3. klassingene. May 
Conny og Batool jobber videre med dette. 

8. 17. mai – siste nytt fra komiteen 
17. mai-komite: Hege, Tove, Fauzia og Kaya. 
 
Hege har søkt om premier fra IKEA, og det har skolen fått. Fått inn informasjon om 
arrangementet i vårprogrammet til FUBIAK. 
Må også ordne litt større premier til lotteriet og forbruksmateriell. Alle må komme med innspill til 
hvilke firmaer som kan spørre om sponsing. 
May Conny: Sjekker med Coop, McDonalds, EuroPris 

Forslag til underholdning? Noen som kjenner til noe? Høre om elever på skolen vil bidra. Alle som 
har god idéer må melde inn til komiteen.  

9. Årshjul for FAU - Kaya fyller ut så langt som mulig og sender årshjul ut til alle på epost. 
Inkludert når foreldreundersøkelser kommer, foreldremøter og hvilke klasser som har ansvar for 
de ulike aktivitetene. 
 

10. Dialog med moskeen rundt mobbing- (Kaya var ikke til stede) 
Følges opp - Kaya 

11. Trafikksituasjonen – nytt fra bymiljøetaten? –  (Nazia var ikke tilstede) 
Veldig vanskelige forhold nå med høye brøytekanter og smal vei. 
Fauzia kan ta en prat med moskeen for å be om at de ikke kjører til moskeen i skoletiden. Og 
særlig ikke rygge eller snu bilen på skoleveien. 
Hege snakker med rektor. Be om at det blir sendt SMS til alle foreldre. Spørre om at 
skolepatruljen er med og stopper biler. Eventuelt at noen lærere kan bidra. 
Ta kontakt med lokalavisen og politi for å få fokus på problemet. 
Kan FAU ha aksjon av og til for å stoppe biler. 

12. Natteravn 9. mars og 13. april – hvordan rekruttere flere foreldre? 
Bør legges inn på facebookgrupper/Vibergrupper til klassene. 

13. Eventuelt 

a) FAU har fått organisasjonsnummer og bankkonto. 

b) Det er Skolegruppemøte 5. april på Linderud skole 

c) Er skolen påmeldt Tine-stafetten? – Hege har tipset rektor som syntes det var en godt idé. 

d) Er det fortsatt fadderordning? – ønske om evt. reetablering fra FAUs side. 

e) FAU er blitt forespurt om å kjøpe inn et bordtennisbord til skolen. Må sjekke økonomien 
etter 17. mai. May Conny sjekker med bordtennisklubb /-forbund. 

 

14. Neste møte: 9. april 2018 kl. 1730. 

 

 


