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Referat fra FAU-møte 18. november 2019 
 
Tilstede: Wajid, Khurram (første halvtimen), Muwaahib, Ingolf og Hege  
 
Fra skolen: Inspektør Mona Sahin 
Referent: Hege 

 

1. Orientering fra skolen v/ Mona Sahin 

Mona Sahin orienterte kort om ansettelsesprosesser ved skolen. 

Lærerne arbeider videre med Lesson study-metoden, der de i fellesskap planlegger undervisningen, 
observerer hverandre og sammen reflekterer over gjennomført undervisning for å gjøre 
undervisningen bedre.  

I arbeidet med strategisk plan for neste år, er ansatte fra hver av faggruppene med i en egen 
arbeidsgruppe.  

AKS har nå veldig god deltakelse fra elevene, aller best fra de laveste klassetrinnene. Det er ansatt en 
kokk i prosjektstilling, og det jobbes også med å få til et frokosttilbud for de med heldagsplass. 
Brukerundersøkelse (blant foresatte) sendes ut før jul. 

Nasjonale prøver gjennomført på 5. trinn, og resultatene ble presentert. Hovedmålet for skolen er at 
færrest mulig elever skal prestere på nivå 1. Resultatene fra årets undersøkelse viser stor fremgang i 
matte, nedgang i engelsk og uendrede og relativt svake resultater i norsk. 

På 5. trinn jobbes det videre med samme typen oppgaver, har mer samarbeid på trinnet og også mer 
tverrfaglig arbeid i team. Skolen har flere lærere enn tidligere, som gjør at man kan ta i bruk ulike og 
mer tilrettelagte læringsstrategier.  

Trivsel er en forutsetning for læring. Skolen bruker undervisningsopplegget Link til livet som fokuserer 
på psykisk helse og livsmestring i den praktiske undervisningen.  

Trivselsundersøkelse skal gjennomføres blant elevene, og det har jobbet med forståelse av begreper i 
forkant.  

Skolen vurderer tiltak mot for sent-komming. FAU understreket at det er viktig å informere foreldrene 
om at barna kommer for sent. Ikke alle har mulighet til å følge barna til skolen.  

2. Konstituering - valg av leder, nestleder, referent og økonomiansvarlig (utsatt fra tidligere 
møter) 

Saken ble besluttet utsatt enda en gang i håp om at det dukker opp flere på neste møte.  

3. Valg av representant til skolens driftsstyre  

Utsatt. 
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4. Besøk av mobbeombudet 28. oktober  - evaluering 

Møtet var vellykket, og Kjerstin Owren var interessant å høre på. En del læringspunkter på den 
praktiske siden: Vel liknende arrangementer senere, bør elevene få beskjed om at de må komme 
sammen med foresatte. Det ble vanskelig for elevene å konsentrere seg med matservering bak i saken 
under hele møtet, slik at dette bør organiseres annerledes neste gang. Kanskje 5. klassingene var i 
minste laget? Invitasjonen burde ha blitt sendt ut tidligere.  

5. Deltakelse på skolegruppemøte 28. november på Rødtvet skole (invitasjon vedlagt)  

Relevante temaer som tas opp. Blant annet vil områdedirektøren snakke om distribusjon av 
klasselister og skoleetatens praksis i lys av den nye personopplysningsloven (og GDPR). Ingen meldte 
seg til å gå på møtet, men endelig tilbakemelding gis Hege i forkant av møtet.  

6. Rapport fra Wajid som har vært på kurs i FAU-arbeid 

Godt kurs, men innholdet var ganske likt som i fjor. FAU på Furuset jobber omtrent slik FAU-arbeid ble 
beskrevet på kurset.  

7. Refleksaksjon-/trafikkaksjon – status/hvordan går det? 

Refleksaksjonen er godt i gang. Økende antall barn med refleks utover i den første uka. Mange av de 
minste som har på seg vestene fra FAU (Gjensidige). (Vi søker om flere vester ved neste anledning (til 
våren)).  Lærerne teller antall elever med refleks. Mona samler inn listene i slutten av uke 2 og sender 
til Hege. Vinnere kåres før jul og får brettspill, klassefotball eller noe annet de trenger/ønsker seg. 
Avklares i samråd med kontaktlærerne.  

8. Eventuelt og neste møte 

Det var ingen saker til eventuelt.  

Neste møte blir antakelig ikke før i januar. Dato avklares med rektor.  


