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Referat fra FAU-møte 3. februar 2020 
 
Tilstede fra foreldrene: Wajid, Apollon, Fereshte, Salih, Kasim, Gurinder, Hege  
 og fra skolen: Rektor Asgjerd Alstein Halseth 
 
Referent: Hege 
 

1. «Rektors halvtime» -  orientering og spørsmål om blant annet 

Rektor hadde sendt ut møteinnkallingen til alle foresatte via skolemelding. Dette resulterte i godt 
oppmøte, og bør gjentas.  

o Flere etterlyste klasselister som ikke har vært delt ut i dette skoleåret på grunn av ny og 
strengere personvernlovgivning. Utdanningsetaten jobber med å finne en løsning. At det 
legges så dårlig til rette for kommunikasjon mellom foreldrene, oppleves som veldig 
kontraproduktivt for FAUs arbeid. Skolen sendte i høst ut et skriv og ba om foreldrenes 
positive samtykke til å dele informasjon på klasseliste, men dessverre har veldig få svart.  

o Rektor fortalte kort om prosessen knyttet til skolens strategisk plan, blant annet om 
involvering av lærerne. Nye læreplaner i skolen trer i kraft over hele landet fra høsten 2020, og 
skal ta høyde for ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Målet er barn som reflekterer, 
er kritiske, utforskende og kreative, og det skal legges bedre til rette for dybdelæring om noen 
temaer. Dette betyr mer tverrfaglighet, prosjekttenkning og nye måter å lære på. Ipad’ene vil 
være et viktig verktøy, og rektor håper f. eks også å ta i bruk teknologi og lek til f. eks å lære 
elevene å programmere Lego.  

o Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i 
skolen. Hovedresultatene i undersøkelsen for Furuset skole ble gjennomgått, og viser 
fremgang på flere områder. Skolen jobber med noen utvalgte temaer for videre oppfølging. 
Rektor berømmer lærerne på skolen for hvordan de møter elevene, ser dem og snakker med 
dem når de trenger det. I tillegg viktig for skolemiljøet at det er mye voksenressurser, det er nå 
tre lærere på plass per trinn, pluss assister og miljøarbeider, som kan ha bidratt til resultatene. 
Mobbetallene går ned, men skolen jobber fortsatt for å hindre at mobbing skjer. Det er også 
viktig for skolen å bidra til at barna blir robuste.  

o Skolen fortsetter arbeidet med å bedre elevenes språkbruk: Det er enighet blant de ansatte 
om hvordan de voksne skal reagere når noen har et stygt språk, og skolen ser at det har effekt 
at problemet slås ned på. Samtidig er det et problem at en del elever har et for dårlig 
ordforråd/svakt språk, og skolen jobber med disse elevene for at de skal kunne mestre ulike 
situasjoner på en fornuftig måte. Elevrådet skal også mere på banen i relasjon til denne 
problematikken.  

o AKS har fortsatt fokus på å skape trygghet og på gode læringsstøttende aktiviteter. Et 
hovedprosjekt i vår er «det pedagogiske måltidet», der det er fokus på hyggelige rammer 
rundt et sunt måltid hvor elevene også er med og hjelper til. AKS har begynt med 
frokostservering til elever med 100% plass, hver morgen.  
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2. Konstituering  - valg av leder, nestleder, referent og økonomiansvarlig (utsatt fra tidligere 
møter) 

Halvparten av møtedeltakerne deltok i FAU-møte for første gang, og vi valgte derfor å utsette saken 
enda en gang.  

3. Valg av representant til skolens driftsstyre  

Tove Sjøberg har sagt ja til å fortsette som leder av driftsstyre. Apollon valgt som foreldrerepresentant 
nr 2, og følgende tre som vara i prioritert rekkefølge: Gurinder, Wajid og Hege 

Til SMU ble Wajid og Hege valgt.  

4. TV i spisefri? – FAU har fått flere innspill fra foreldre som er kritisk til at elevene alltid (?) ser 
på TV når de spiser 

Rektor viste til informasjonsskriv som ble sendt ut i høst om at lærerne kan la elevene se på f. eks 
Supernytt eller Newton på NRK de første 15 minuttene av spisefriminuttene. Hovedargumentet for 
dette er at det bidrar til ro i klasserommet slik at barn får spist. Det er også et poeng at det kanskje 
ikke er tydelig kommunisert at elevene ikke buker ipad’er i alle undervisningstimene.  

FAU innvendte at det må være andre måter å få elevene til å sitte stille på når de spiser, og at det 
totalt sett blir veldig mye skjem for små barn. Det er et paradoks at man jobber med måltidet som et 
sosialt møte på AKS, men ikke benytter seg av dette i klasserommene. «Bruken av TV» står også i 
veldig klar kontrast til hva de jobber med i barnehagene i bydelen, der foreldre oppdras til å fokusere 
på måltidet som en sosial arena. En del barn blir dessuten så forgapt i skjermen at de glemmer å spise.  

Rektor ber noen av lærerne delta i neste møte for å diskutere dette nærmere med FAU. 

5. Deltakelse på skolegruppemøte 13.02 kl. 1800-2030 på Lutvann skole  

Det er møte i vår skolegruppe, gruppe C, torsdag 13. februar. Invitasjonen lå ved møteinnkallingen. 
Hege sender ut agendaen som nå har kommet.   

Hege planlegger å gå, og alle andre i FAU oppfordres også til å delta. – Gi beskjed til Hege om 
deltakelse.  

6. Karneval 

Det var et eget møte om Karneval 15. januar (referat fra møtet er sendt ut) 

, og der ble det bestemt å arrangere karneval for 1. -4. trinn 6. mars. Hege har søkt om støtte til 
klovn/tryllekunstner fra bydelen. Karnevalskomiteen jobber videre med saken.  

7. Kino ? 

Vi har mulighet til å låne velets lokale i Furusetveien 1 til kino gratis. Hege har sendt en forespørsel om 
ledige datoer, men ikke hørt noe. Utsettes til neste møte.  

8. Refleksaksjon-/trafikkaksjon – oppsummering 

(Rakk ikke å snakke om dette.) 

9. Eventuelt og neste møte 

Hege informerte om at hun før helgen ble kontaktet av en representant for FAU på Haugen skole som 
lurte på om FAU på Furuset ville sende inn forslag til årsmøte i Oslo kommunale foreldreutvalg. Fristen 
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for å sende forslag løp ut søndag, og Hege vurderte forslagene som gode og ukontroversielle, og har 
derfor sendt dem inn til Oslo KFU for behandling på deres årsmøte. Forslagene lyder som følger: 

1. Nytt pkt. §11 d) Valgkomité 

2. Opprettelse av arbeidsgruppe jf. vedtektenes § 14 for videreføring av opplæringsprosjekt for foreldre i 
norsk og øvrige grunnleggende ferdigheter igangsatt ved skolene Haugen og Vestli, med det formål å 
fremme skole-hjem-samarbeidet som arena for inkludering, kompetanseheving og myndiggjøring av den 
enkelte/demokrati. 

3. At årsmøtet i Oslo KFU i 2021 som en prøveordning blir gjennomført i forbindelse med 
Foreldrekonferansen. 

 

Neste møte blir mandag 2. mars.   


