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Referat fra FAU- møte 7. januar 2019 
 
Tilstede: Hege, Kaya, Tove, Shazia, Farah, Mehmet, Batool. Apollon, Murat og Tasneem 
 
Fra skolen: Rektor Asgjerd Alstein Halseth  
Referent: Tove 
 

1. Orientering fra Rektor 
Leder for mestringsteamet begynner 1. mars. Det har vært noe utskiftning av personalet ved 
årsslutt. Blant annet tre som har gått av med pensjon. 
9 elever skal hospitere på Granstangen for å få ekstra faglige utfordringer. 

2. Info og innspill til foreldremøtene i januar 
Det er satt av 2 timer, en time felles i aulaen og en time for hver klasse i klasserommet. 
Barnevernet er invitert til fellesdelen for å informere om deres arbeid. 
FAU får et kvarter i starten av klasseromsdelen.  
FAU skal informere om: 
17. mai 
 Karneval for 1. – 4. klasse 
For vinnerne av «gå til skolen»: Velge dato for premien. 
Natteravn:  
22. februar – 7. klasse 
15. mars – 6. klasse 
12. april - 5. klasse 
24. mai – 7. klasse 
28. juni – 6. klasse 
Anbefale at foreldre blir medlem av facebookgruppa til natteravnene på Furuset. 

3. Elevundersøkelsen 
Gjennomgang av elevundersøkelsen. Svak nedgang på en del punkter fra i fjor. Liten oppgang på 
trivsel og elevdemokrati. Økning av antall elever som blir mobbet på skolen. Jobbes med tiltak 
sammen med kontaktlærere og foreldre. 
Økning i digital mobbing. Det kan være aktuelt å få elevene til å bidra på foreldremøte/skole 
rundt bruk av digitale medier og mobbing. 

4. Ny AKS-leder kommer innom. Ambisjoner for AKS på Furuset skole 
Lia Lande – Bred utdannelse og kompetanse innenfor barnehage og skole. Det er viktig at barna 
føler seg trygge og at det er god kommunikasjon mellom AKS og hjem. 

5. 17. mai 
2. klasse: Kaya oversender liste for 2. klasse 
4. klasse: Fått fornavn på personer fra 4A. Fått kontaktpersoner fra 4B (Saima og Camilla) 
5. klasse: Fått tre fra 5B. Batool sjekker med foreldre i 5A på foreldremøtet. 
6. klasse: Fått en fra 6A og en fra 6B 
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17. mai-komité: Iwona, Batool, Hege, Kaya og Tove (muligens Fauzia). 
Første møte 10. januar klokken 19.  Blir møter i januar før foreldremøte. 

6. Karneval for 1.-4. trinn i mars – planlegging 
Dato: 1. mars 
Forslag til aktiviteter: Dansekonkurranser, kåring av det mest kreative kostyme.  
Hege sjekker hva andre skoler har av aktiviteter på et karneval og hvordan dette er blitt arrangert 
(antall voksne etc). 
Hva med mat? Skal vi be barna ta med mat fra egen kultur?  
Hvor mange voksne? Vakter, aktivitetsledere, servere mat, rydde. 
Må ha pynt. 
Forslag til premier: bånd for beste kostymer, sjokolademedaljer 
Må be om lån av aulaen. 

7. Mattekafé for foreldre 
Mattekafé for foreldre med mattelærere fra skolen. 
Rektor ser på muligheten for en foreldreskole med elever. 
Er det mulig i begynnelsen av mars? Dele opp i to kvelder, for eksempel 1. – 4. klasse og 5. – 7. 
klasse. Bord/stasjon per klasse? Levering av lapp på hvem som kommer? 

8. Årshjul for FAU 
Hege sender ut årshjul 

9. Gå til skolen- og refleksaksjon. Premier.  Ny runde, ref. referat fra forrige møte 
Hvem vant forrige runde?  
Premie 1. – 4. trinn:   
Kinokveld i auditoriet for de minste med popcorn og annen snacks. Stemme på hvilken film? 
Premie 5. – 7. trinn: 
Bowling. FAU/Klassekontakt for klassen som vinner må ordne med voksne. 
 
Hvor er refleksene som ble sendt til skolen før jul? Noen av de har blitt gitt ut. 
Hege søker om refleksvester fra Gjensidige. 
Venter med ny runde til høsten. 

10. Natteravn 
22. februar – 7. klasse 
15. mars – 6. klasse 
12. april - 5. klasse 
24. mai – 7. klasse 
28. juni – 6. klasse 

11. Eventuelt og neste møte 

a) Furusetheimen (Furuset Vel) har fått oppdatert lydutstyr. Vet vi om noen entusiaster som 
kan bistå for å lage en filmklubb for barn i samarbeid med Furuset Vel? 
FAU vil arrangere filmkveld for 5. – 7. klasse. Ønskelig at elevene komme med forslag til 
film (innenfor aldersgrensen). Hege kontakter Furuset Vel og ber om noen datoer i mars. 

b) Frivillighetsmidler fra bydelen har frist 15. januar. Hege lager søknad for støtte til 17. mai. 

c) Legathåndboken bør undersøkes for å se om det finnes midler å søke om. 

d) Neste møte 4. februar 


