
Referat FAU møte - Svendstuen skole 
Dato: 13. januar 2020 kl. 18-20 
Tilstede: Camilla Valdem, Lotte Amdal Neumayer, Krstine Breivik Olavson, Andreas Brekke, 
Anette-Bomann Larsen, Charlotte klungseth Aase, Sofia K. Phil, Arve Kirkevold, Kristine 
Hunstad, Turid Trötscher, Live Leer, Line Belsvik, Louise Nesset, Eirik Berg, Siri von 
Zernichow Varstad, Trine Nystrøm 
Meldt forfall: Tine Monsen, Ida Fjell 
Fraværende: Nicolai Malling, Knut Tore Haugen 

1. Velkomst 

2. Agenda og referat fra forrige møte godkjent 

3. Saker fra skoleledelsen  

a) Elevundersøkelsen og trivselsundersøkelsen 

Elevundersøkelsen foretatt 5. til 7. trinn:  

Skolen er ikke fornøyd med hvordan de skårer på elevmedvirkning og elevenes opplevelse 
av å få nok faglig utfordringer. Dette er satsningsområder for skolen fremover. Ny læreplan 
har også fokus på elevmedvirkning. Deler av elevundersøkelsen tas opp med elevrådet. 
 
På spørsmål om mobbing svarer 75% at de ikke har opplevd mobbing i det hele tatt - 18% 
svarer «en sjelden gang» - og 5.4 % svarer at de opplever mobbing 2 eller 3 ganger i 
måneden. Av de som har opplevd mobbing, oppgir de fleste at de opplever utestengelse og 
baksnakking og at det skjer skolegården. Digital mobbing er nesten fraværende. 

Trivselsundersøkelsen foretatt på 1.-4. trinn:  
Færre spørsmål og barna får spesiell tilrettelegging og får forberede seg og snakke om hva 
spørsmålene betyr i forkant. Skolen fokuserer blant annet på å jobbe med trivsel ved tiltak 
som å passe på at alle elevene har noen å leke med, og om de har en trygg voksen å gå til. 
Også her skårer skolen lavere enn ønskelig på elevmedvirkning. 
 
Opplever at elevene trenger med hjelp med lek og samhandling. Fokus på friminutter. Bruker 
fortsatt aktivitetsledere (elever fra 4.-7. trinn som organiserer leker) og også flere voksne. 

Diskusjon i FAU rundt hvorfor barna sliter med lek og samhandling.  
Barna har lite fritid og svært mange fritidsaktiviteter. Stor grad av voksenstyrt samhandling 
og aktiviteter - få voksenfrie arenaer. 

b) Evaluering av novemberlekser 

Elevene satte pris på «annerledeslekser», som de opplevde som gøy og mindre stressende 
– annen måte lære seg ting på og mer fritid. Mange elever sa også at det er mye som skjer 
på ettermiddagen og det kan være litt krangling om lekser hjemme. Noen mente at det ble 
morsommere med aktive lekser. Noen tok opp at det ble gjort forskjellig på trinnene. I bunn 
og grunn var elevene veldig fornøyde og syntes det var bra for de elevene som strevde med 
å gjøre mange oppgaver, som fikk vist seg fram på en annen måte på hjemmebane. 

Lærerne har mange meninger om disse leksene, med noen sterke stemmer i begge 
retninger. I utgangspunktet skal ikke lekser være noe nytt man lærer, men repetisjon. Dette 
ble en anledning til å diskutere hva som er gode lekser. Noen lærere syntes det var aktivt og 



spennende. Noen lærere opplevde at de leksene som faktisk ble gitt, ble gjort litt dårligere. 
Noen opplevde at de ikke fikk holdt progresjon og repetert som nødvendig. 

Hva var refleksjonen? Det er fint med litt avbrekk og det var interessant å få diskutere dette 
og gi elevene anledning til litt mer medvirkning. 

c) Budsjett:  

For første år på en stund har skolen et pluss, som tas med over i budsjettet for 2020. Må 
kjøpe inn nye skolebøker i år. 

4. Innmeldte saker fra foreldre 

a) Hærverk på skolen – oftere enn før? Hvordan håndterer skolen det? 

Lite hærverk på Svendstuen. Litt ruteknusing og noe tagging på helg-/kveldstid på vårparten. 
Også noe skader på vegger og kraner i skoletid. Dette har ikke fortsatt og det har ikke vært 
noe hærverk den siste tiden. 

b) Informasjon om skolevalg for 7.klasse 

Det ble sendt ut informasjon i forrige uke. Det er innkalt til foreldremøte på Midtstuen for 
foreldre med elever i 7. Ris er en populær skole – ingen ledig plass. KG må foreldrene selv 
søke opp informasjon om. 

5. Skolens årshjul 

a) Planlegging karneval 2020 for 1.-3.klasse 

Karneval for 1.-3.trinn arrangeres tirsdag 3.mars kl. 17:00-19:00. Sender ut en «save the 
date». 1. og 3. trinn har arrangøransvar og må stille med mannskap til opprigg, nedrigg, 
kiosk og loddbod – lager og sender ut liste. For å inkludere flest mulig, ønsker FAU å gjøre 
dette arrangementet kostnadsfritt for elever i 1.-3. trinn med foreldre. For å få til dette, må vi 
droppe invitasjon av søsken, for å holde deltakerantallet litt lavere. Eirik fra 7A kan ordne 
sponsing av pizza fra Dominos – sjekker mulighetene. Trine undersøker sponsing av drikke. 
Sponsorene legges til i invitasjonen og eksponeres på arrangementet.  

b) Informasjon på foreldremøtene på vårparten 

- Forventningsavklaring FAU - foreldregruppen 

- Opplysninger om foreldredrevne arrangement på våren: 17.mai og 
Svendstuendagen 28. mai 

• Vårens foreldremøter blir sannsynligvis: 1. og 2.trinn: 12.feb, 3.trinn: 27. feb, 4.trinn: 6 
feb., 5. og 6.: 10 feb., og 7.trinn: 5. mars 

c) Arrangement for 4.-5.klasse 

Arrangementet legges til høsten. Punktet utsettes til neste møte. 

d) Forslag til temaer - Foredrag vår 2020 

Dette utsettes til neste møte. 

6. Saker til orientering                                                                          

7. Eventuelt 



FAU lager og sender ut informasjon om arrangementsansvaret for foreldre på de ulike 
trinnene på vårens foreldredrevne arrangement: Karneval for 1.-3. trinn, 17. mai og 
Svendstudagen. Bemanningsbehov gjennomgås og vaktlister fylles ut på foreldremøtene i 
februar/mars.  

Det sendes ut påminnelse om trafikksikkerhet til alle foreldrene. Trafikkvaktlisten for øvre 
fotgjengerovergang – der foreldrene på 1. og 2. trinn har ansvaret nå – vedlegges. 

Vi fremskynder FAU-møte planlagt til 10.februar til 3.februar. Dette blir et arbeidsmøte. 
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