
Referat FAU møte: 21. Oktober, 2019 
 

1. Velkommen  

2. Valg av referent: Live Leer, vara: Charlotte Kaase. 

3. Godkjenning av agenda og referat fra forrige møte. Agendaen ble godkjent.  

4. Presentasjon av ny FAU leder: (Anna Char)Lotte Amdal Neumayer 

5. Presentasjon av ny DS-leder: Camilla Valdem 

6. Presentasjonsrunde: Kristine Hunstad 4A, Andreas Brekke 1B, Live Leer 5A, Kristine Breivik 

Kjær 1A, Line Belsvik 5B, Sofia K. Phil 3A, Charlotte Zwick 6A, Charlotte Kaase 2C, Louise 

Nesset 6B, Arve Kirkevold 3B, Kristine Hundstad 4A, Nikolai Andresen 3B, Sofia 3A, Nikolai 

Malling 7C, Linda Larsen (inspektør), Bente Christian Ljosland (rektor), Kristian Ljosland 

(assisterende rektor), Anette Bomann-Larsen,  Tori Kristin Esaiassen (for Turid i 4B), Tone 

Kristin (for 4B), Ida Fjell 6C. 

Forfall: Tine Monsen 2B, Turi Tötscher 4B, Eirik Bergh 7A,  

Det mangler representant for 7B.  

7. Saker fra skoleledelsen  

a) Halvårsvurdering og utviklingssamtaler 

Det har kommet et ønske om utviklingssamtale en gang i året uten eleven. Dette har 

kommet fra noen foresatte i høstens foreldremøter. Skolen har muntlig 

halvårsvurdering en gang i halvåret, den utføres i utviklingssamtalen. Dersom 

halvårsvurderingen gjøres i utviklingssamtalen, er det krav til at eleven skal være 

med. Elevmedvirkningen står sterkt, og enda sterkere i ny læreplan.  

Det kan organiseres utviklingssamtaler uten eleven, men da må halvårsvurderingen 

gjøres på en annen måte. Det kommer ny vurderingsforskrift til våren. 

Utdanningsetaten anbefaler skolen om å vente med eventuelt å endre rutinene til 

den nye forskriften er på plass. Dersom foresatte ønsker mer informasjon enn det 

som kom frem i samtalen, oppfordres man til å ta kontakt med kontaktlæreren.  

Halvårsvurderingen skal ligge så tett opp mot terminslutt som mulig. Skolen har neste 

utviklingssamtale-runde i februar. I juni er det litt vanskeligere å få til 

utviklingssamtaler, og da er nåværende praksis at man gjennomfører det raskt etter 

skolestart.  Skolen ser at dette ikke er optimalt for elevene eller foresatte. Noen 

skoler har praksis på utviklingssamtaler i mai. Dette vil da føre til to relativt tette 

samtaler. Skolen tar med seg innspillene som har kommet. Eventuell endring vil skje i 

tråd med felles retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet og Utdanningsetaten. 



Til spørsmål om tilpasset opplæring for elever som trenger ekstra utfordringer:  

Skolen har høyere lærertetthet nå, og da kan lærerne lettere tilpasse for de som 

ønsker flere utfordringer eller har spesielle utfordringer og trenger mer oppfølging.  

Foreldre har etterlyst mer differensiering, og dette er forskjellig fra klasse til klasse. 

Noen har barn som kjeder seg, og de etterlyser flere utfordringer, spesielt når det 

gjelder lekser. Er det mer mulighet for utfordringer på leksefronten for disse? 

Nivådifferensierte lekser? Dette gjøres ulikt fra trinn til trinn i dag.  

Ellers er lekser er det punktet man har mest uenighet om både i lærerkollegiet og 

blant foreldre.  

Ryktene fra 6. klasse er at de skal ha leksefri november. Er dette riktig? Ryktene 

stemmer ikke helt! Det er mange som sier at lekser er kilde til konflikter og 

diskusjoner i mange hjem. I november skal vi ha en annerledes måned, nemlig 

novemberlekser. For eksempel i 6. klasse skal de få mer arbeid og utfordringer på 

skolen, og de skal velge seg et fag hvor de skal gjøre en ekstra innsats. Det skal bli 

annerledes lekser, mer praktisk, mer lesing, kanskje gjøre noe praktisk hjemme. 

Novemberleksene blir forskjellige fra trinn til trinn. Det blir ikke leksefri. Det var bare 

en uheldig måte det ble lagt frem på i en av klassene.  

Lekser i barneskolen handler først og fremst om å få til gode rutiner og arbeidsvaner 

frem til senere skolegang. Da er det viktig at vi prøver å legge opp til lekser som ikke 

er for vanskelige og som ikke skaper unødig stress og press hjemme. Da drar man inn 

en holdning til skolen som ikke er bra. Foreldre kan også tilpasse lekser til egne barn 

og gjøre avtaler med læreren. 

Kunne det være et tema for foreldregruppen med studieteknikk, læringsstrategier og 

hvordan de kan lære barna sine gode rutiner? Spør FAU-leder Trine. 

Ny læreplan har mer fokus på å bevisstgjøre barna i sin egen læring. 

Læringsstrategier er viktig å lære elevene. Dette blir nok et tema på de neste 

foreldremøtene. Det å kunne involvere foreldrene mer i hvordan de kan jobbe med 

barna er viktig. 

b) Foreldremøte dysleksi, tirsdag 29. oktober kl. 19.00 

Lærerspesialist Vilde Astrup og lesekurslærer Synne Stue, som er spesialpedagog, stiller på 

dette møtet for å dele erfaring og kunnskap og ta spørsmål. Det er i snitt 2-3 i hver klasse 

som har dysleksi. Skolen spør allerede i 1. klasse om det er dysleksi i familien. Lærere og 

lærerspesialist danner seg et bilde i 1. -2.  klasse og følger med elevene. Noen får det 

konstatert sent, andre tidlig. Det er stor forskjell på hvor mye elevene strever. Skolen har en 

sjekkliste å gå etter. Elever som strever med lesing får tilbud om lesekurs. Foreldre blir også 

invitert til møte og får tips om hvordan de kan følge opp lesingen hjemme. Om lesekurslærer 



ser tegn på dysleksi etter lesekurs, eller skolen ønsker å teste før, så brukes det testverktøy. 

Deretter diskuteres resultatene med logoped fra PPT.  

Dette er et åpent møte, men det sendes ut påmelding i løpet av uken. De som det gjelder vet 

kanskje ikke om det i 1. og 2. klasse, men det blir ofte klarere i 3. klasse. Alle foreldre får 

invitasjonen. Lærere kan oppfordre foreldre til å gå.  

c) Møte m/ foresatte og helsesykepleier med tema: Hvordan forstå barna våre bedre?  

Det vil bli arrangert en temakveld for foresatte på Grindbakken og Svendstuen skole 

19. november 2019 kl. 19:00 med tittel og tema “Hvordan forstå barna våre bedre?». 

En psykolog i bydelen deltar sammen med helsesykepleierne på Svendstuen og 

Grindbakken skole. Stikkord om innhold: Snakke om hvordan jeg kan forstå følelsene 

til barna mine, grensesetting, rollemodeller. Det sendes ut invitasjon.  

d) Skolestart og nyutdannede lærere 

Ledelsen utdypet: Skolen er helt avhengige av at foreldre gir nyutdannede tid og rom 

til å utvikle seg. Det er mye å sette seg inn i, og det er noen som ikke har vært i jobb 

før. Noen foreldre er tidlig ute med å si at det ikke er godt nok, men vi må gi dem litt 

mer tid. Vi er mer bekymret for at nyutdannede ikke vil jobbe her, enn at det er uro i 

starten. Det går riktig vei med de nyutdannede, og vi er her for å støtte og hjelpe 

dem. Ta det gjerne med oss om det er noe dere synes at vi bør vite. De nye lærerne 

får observasjon og veiledning, seks dager med kurs i regi av Utdanningsetaten, og de 

aller fleste har fått ressurstimer med mer erfarne lærere. Vi har mentorordninger, og 

vi har nyutdannede som har veiledere, på 6. trinn er det f.eks. en lærer som har mer 

tid til å veilede. Det varierer hvordan det er organisert. Alle nyansatte har gitt 

tilbakemelding på at det er lett å være ny her og at det er godt tilrettelagt for 

samarbeid og det å få hjelp.  

8. Innmeldte saker fra foreldre 

a) Lærernorm: 

Hvordan forholder Svendstuen seg i.h.t. den nye lærernormen fra 2018. Oppfylles 

lærertettheten?  

Denne normen oppfyller Svendstuen. FAU ba om det kunne bli orientert om hvilke 

prioriteringer man gjør og hvordan man fordeler ressurser – der dette er mulig å 

orientere om. Bente informerer om dette i neste månedsbrev.  

b) Miljøutfordringer 

Vi har færre utfordringer generelt sett med klassemiljø i de ulike klassene.  Men, vi 

har også flere klasser som vi må jobbe ekstra med og som ikke har et trygt nok 

klassemiljø. Vi har mange tiltak vi kan sette inn, og vi lærer stadig vekk nye ting. Vi 

har generell kompetanseheving via nettkurset i regi av Utdanningsdirektoratet som 

handler om skolemiljø og hvordan jobbe bedre med dette.  



Er foreldregruppen involvert? Er det en rutine på denne involveringen? Det varierer 

litt fra klasse til klasse og sak til sak. Erfaringen er at vi får ikke alltid så mye ut av å ha 

felles foreldremøter med involvering. Det er en del ting som er taushetsbelagt. Det er 

ikke alltid det blir bedre av å ta det opp med foreldrene. Foreldre tenker veldig 

forskjellig om denne problematikken. Vi har bedre erfaring med å samarbeide med 

foreldrekontakt/FAU-kontakt. Vi har en veileder fra Læringsmiljøteamet i 

Utdanningsetaten, som anbefaler oss å informere om hvilke tiltak vi setter i gang og 

informere underveis om hvordan det går. Det er mye lettere å involvere 

foreldrekontakter enn alle foreldre i klassen generelt. Kommunikasjon uavhengig av 

involveringsgrad er viktig. Vi kommer ofte litt på etterskudd og vil gjerne bli bedre på 

kommunikasjon ut til foresatte. Her har foreldrekontakten en viktig rolle med å ringe 

oss, slik at vi får en påminnelse om dere savner informasjon. Viktig å orientere om 

tiltak og gi tilbakemelding om hvordan det går. Bruke klassekontaktene og FAU-

kontakten der man kan av informasjon er viktig, slik at foreldrene kan få noen svar 

når de kontakter foreldrekontakten. I noen saker bruker også gjerne 

foreldrekontakter for å sparre med dem om kommunikasjonen vi sender ut.  

Det aller beste foreldre kan bidra med i klasser som jobber for et tryggere klassemiljø 

er å involvere seg på fritiden. Invitere hjem ulike elever, vennegrupper etc. 

Vi har laget nettvettregler. Disse vedlegges referatet. De bør tas opp i forbindelse 

med foreldremøte eller sendes ut til foreldre i hver enkelt klasse. Vi har snakket mye 

om tips og råd om hvordan foreldre kan engasjere seg på tidligere foreldremøter. 

Førsteklasse-foreldre får mange tips til faglig utvikling og hvordan styrke det sosiale i 

klassen. Foreldreplakaten kan FAU ta opp igjen.  

Det er lurt å legge felles foreldremøter tett opp mot fellesforedragene. Slik at det blir 

bedre oppmøte. Skolen har fått gode tilbakemeldinger på foredraget om Gleding i 

september.  

Klasselister: Vi fikk endel reservasjoner her (50), så vi kan ikke sende ut klasselister, 

siden så mange reserverer seg. Dette er mye strengere nå. Kan bli endringer i 

regelverket som gjør det blir enklere å dele klasselistene på sikt.  

9. Skolens årshjul 

a) Årstids-arrangementer 

Erfaringen er at det varierer fra trinn til trinn hvor lett det er å engasjere foreldre. Det 

dabber av litt etter hvert. Det er gjerne høsttreffet og vårtreffet som ryker ut etter 

hvert, deretter vennegruppene. Vi oppdaterer årshjulet og sender det ut når det er 

klart. 

b) Evaluering av Nissedisco 

Utfordringen med Nissedisco er at det kommer rett etter jul. Vanskelig å stable 

arrangementet på beina. Vanskelig å få ut invitasjoner og at alle skal få meldt seg på. 



Forslag om å skyve dette arrangementet til februar og endre tema, f.eks. til karneval. 

Stemning for dette i FAU og for å engasjere elevene på de eldre trinnene til å bidra, 

bl.a. til underholdning, pynt, loddsalg etc. 

c) 17. mai-feiring på skolen 

Dette er et populært arrangement, med rundt 5-600 innom på dagen hvert år. Kiosk- 

og loddsalg på 17. mai er FAUs største inntektskilde. Samtidig er det vanskelig å få 

folk til å stille til komiteen og til å stille på vakter under selve arrangementet. 

Kakebaking går helt fint, men det å stå på post er det færre som vil/har mulighet til. 

Vi kan ikke fortsette å måtte hanke inn de samme «solide traverne» inn på slutten for 

å redde arrangementet hvert år. Skal vi har arrangement på skolen for elever, 

foreldre og øvrig familie, så må vi få opp engasjementet. Foreldrene må få et 

eierskap til disse og forplikte seg til å ta ansvar. Skal det bli 17.mai-arrangement i år, 

må komiteen etableres tidlig. Det er 2. og 4. klasse som har ansvar for selve 

arrangementet (3. og 5. for å levere kaker). FAU-leder sender ut en epost til 2. og 4. 

trinn slik at de kan få satt komitéen og starte forberedelsene allerede nå.   

d) Halloween  

Dette lar vi være opp til klassene. Man kan få låne gymsalen hvis man ønsker å samle 

klasser eller lignende, men dette foregår i egen foreldredrevet regi. 

e) Hva skal vi gjøre for 4. og 5. klasse?  

7. klasse har revy. 6. klasse er på leirskole. 1.-3. klasse har Nissedisco(/karneval). 4. og 

5. har ikke noe arrangement for seg. Forslag om klubbkveld med disco. Kanskje låne 

musikkrommet? Popcorn og kino? Vi noterer oss at FAU skal finne på noe for 4. og 5. 

klasse. 

f) AKS 

Aktivitetsskolen på Svendstuen skole er privat drevet. Dvs. at foreldrene er «eiere». 

Det er få som vet dette. Det er derfor viktig å møte på Generalforsamling til AKS hvis 

du som foresatte ønsker å benytte stemmeretten og bli hørt. Det ble sendt ut 

informasjon om generalforsamlingen, men oppmøtet var skuffende. Det blir normalt 

informert om dette på foreldremøtet for 1. klasseforeldre. Her kan FAU bidra med å 

få ut informasjon, så lenge vi får informasjon fra AKS. 

Det er flere fremmedspråklige blant foreldre og elever nå enn før, og vi bør sørge for 

at viktig informasjon fra FAU også gjøres tilgjengelig på engelsk. 

g) Forslag til temaer - Foredrag vår 2020 

Dette går over til neste møte 

10. Valg av nestleder 

Utsettes til neste møte. Nestleder er sparringspartner for FAU-leder og stedfortreder når 

FAU-leder er forhindret fra å delta på møte o.l.  



11. Valg av kasserer 

Tine Monsen i 2B valgt in absentia. 

12.   Konstituering av utvalgene og valg av ledere til disse 

Vi konstituerer utvalgene på neste møte. De «gamle» FAU-representantene er allerede 

fordelt på utvalg, men de nye må fordeles. Det er også mulig for de «gamle» å be om 

overflytting til annet utvalg. Tenk gjennom, og gi gjerne beskjed hvis det er et bestemt 

utvalg du helst vil delta i. Øvrige fordeles på utvalgene etter behov. Utvalgene velger seg 

en leder. Utvalgene er: 

Trafikkutvalget – ansvar for oppsett av, og utsendelse av informasjon til foreldrene om, 

trafikkvakter, samt kontinuerlig arbeid for å bedre trafikksituasjonen rundt skolen.  

Miljøutvalget – (endrer navn) holder i saker vedrørende skole- og klassemiljø, forbereder 

til diskusjoner i hele FAU, har ansvar for foredrag 

SSV (Svendstuen skoles venner) – har et særlig ansvar for Svendstuendagen og bidrag til 

planlegging av de øvrige fellesarrangementene. Utvides nå til sponsorgruppe, med ansvar 

gjennom året for å samle inn premier og freebies til alle FAUs ulike arrangement. 

Referent og kasserer er fritatt for deltakelse i utvalgene.  

FAU-leder og nestleder er ikke dedikert til ett enkelt utvalg, men flyter mellom samtlige 

etter behov. 

13. Saker til orientering   

Det var ingen saker til orientering.                                                                     

14. Eventuelt  

Avtroppende leder Trine ble takket for sin lange og gode innsats for FAU. 

 


