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Referat fra FAU- møte 23. oktober 2017 
 
Tilstede: 
Hege, May Conny, Anna, Norah, Kay, Nazia, Mervin, Fauzia og Tove 
Fra skolen: Rektor Asgjerd Alstein Halseth 
Referent: Tove 
 

1. Rektor orienterer 
 

a) Fokusområder 
Rektor har valgt ut noen fokusområder skolen vil prioritere.  
1. prioritet er skolemiljøet. For å få til dette må barna ha lekekompetanse og et godt 
språk. Det må være flere lærere ute i friminuttet. Dette kan løses ved å slå sammen de 
to første timene, og bruke lærere som skulle vært ute i første lillefri heller i storefri. 
2. prioritet er variert og god undervisning, med fokus på lesing, skriving og regning.  

b) AKS 
AKS-leder Kathrine har sluttet. Baseleder Amman og rektor vil følge opp AKS. 
Må få på plass flere voksne. Det er allerede ansatt en ny mann. 
Foreldredugnad med maling av lokalene ble gjennomført i uke 41 sammen med 
ansatte på AKS og rektor. Etterarbeidet er straks ferdig. Det skal kjøpes inn litt nye 
ting, og det skal komme på plass flere Læringsstøttende aktiviteter. 
Toalettet på AKS skal ses på. 
 

c) Oppgraderinger 
Gangen i «paviljongen» (der 2. og 3. klasse har klasserom) skal ses på i februar/mars. 
Brannforskriftene vanskeliggjør mindre endringer i mellomtiden. 
Skolegården skal oppgraderes til sommeren. Det er bevilget 1 million kroner. Det vil 
blant annet bli nye husker. 
Hege har søkt Sparebankstiftelsen om penger til ballbinge, sykkelstativ og balanseline.  
Hun tar kontakt for å informere om at Furuset har mottatt midler til oppgraderinger, 
men fortsatt har behov. 
 

2. Filmkvelder for elevene på Furusetheimen (Furuset vel) 
13. november for 1. – 4. klasse (oppstart kl 17.30)  
Forslag til film: Flåklypa grand prix 
27. november for 5. – 7. klasse (oppstart kl 18.00)  
Forslag til film: Drømmen om Narnia 
 
Det vil koste 10 kr i billett ved inngangen. Billetten kan veksle inn i popcorn og saft. 
Filmkveldene vil være kun for elever på de aktuelle klassetrinnene. Viktig at vi får nok 
foreldre som vakter. 
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3. Natteravnordningen 

Furuset skole er medansvarlig for natteravnordningen i området. Dessverre var det ingen foreldre 
som kunne stille opp uke 40.  
Furuset skole har ansvar for å gå natteravn fredag 17. november (19.00-23.00), og det må være 
minimum 3 personer som går. 
Det ble diskutert hvordan man kunne rekruttere flere foreldre til å gå. FAU prøver med å 
ansvarlige 2 klassetrinn for hver gang, en fra 1. – 4. og en fra 5. – 7. trinn. 
For 17. november er det foreldre fra 1. og 5. trinn som skal gå natteravn. Det vil bli sendt ut SMS 
til foreldrene og FAU-kontaktene for disse klassene må ta kontakt med klassekontakt for å 
koordinere. 
 
4. november er det seminar for natteravner på Furuset Bibliotek og Aktivitetshus. 
Klokken 11.00 – 13.00 er det gratis førstehjelpskurs og lunsj (NB: påmelding), og klokken 14.00 er 
det åpent inspirasjonsseminar. 

4. Trafikksituasjonen ved skolen -  Motivasjonskampanje – «gå til skolen»  Det er lenge siden 
politiet har hatt kontroll. May Connie kontakter Stovner politikontor. 
 
Bør vurdere gå-til-skolen kampanjer, enten lærerstyrt etter modell fra f. eks Miljøagentene, eller 
foreldrestyrt slik de har gjort på Høybråten. http://hfau.no/ga-til-skolen/ 
Det kan også være effektivt å henge opp noen visuelle bilder. 

5. Møtetidspunkter i for det resterende av skoleåret 2017/2018 
6. november 
4. desember 
8. januar 
5. februar 
5. mars 
9. april 
7. mai 
4. juni 
Vara må få beskjed om man ikke kan møte! 

6. Diverse 

a) Facebookgruppe for FAU 
Ved å ha en lukket facebookgruppe for FAU kan saker diskuteres mellom møtene. 
Tove oppretter facebookgruppe. 
 

7. Temaer til neste møte 
17. mai. Bør se på å ansvarliggjøre klassene. 
 

8. Stiftelsesmøte 
Vedtekter ble gått igjennom og tilpasset Furuset skole. 
Det ble foretatt et stiftelsesmøte, inkludert valg av nytt FAU-styre ledet av Hege. (Eget 
referat). 
Leder: Hege 
Nestleder: Kaya 
Kasserer: Anna 
Sekretær: Tove 

http://hfau.no/ga-til-skolen/

