
 

REFERAT 

FAU-møte Svendstuen skole 13. juni 2016 

 

Til:  FAU, SL og foreldregruppen på Svendstuen skole 

Dato:  13. juni  2016 

Sted:   Svendstuen skole 

Referent: Kathrine Rasch-Halvorsen 

Tilstede: Trine Kristin Nystrøm (leder), Preben Mo Haugmoen, Martine Høyem Helseth, Kristine 

Hundstad (for Cathrine Smaavik), Øyvind Eikeland, Elisabeth Herzberg, Caroline Borch-Nielsen, (Ingrid 

Leitzner for Tone-Brita Goulignac) , Susann Brekke og Kathrine Rasch-Halvorsen 

Skoleledelsen: Ellen Ellingsgard og Bente Strande 

Ikke repr.: Ole Solbakken, Tone Rosander-Hafsteen, Therese Peterson, Jannicke Gram, Maren Juell, 

Ingvild Huseby,  Ziv Bødtker, M, Marianne Kvan og Camilla Forberg  

NB!! FAU-møtene i mai og juni ble slått sammen til ett møte. 

Sak 1: Godkjenning av møteagenda og referat fra forrige møte 

Møteagenda ble godkjent, referatene fra møtene 29. februar og 25. april ble godkjent.  

Sak 2: Orientering fra AKS 

Det vil væremulig å melde elever fra 5. trinn på vanlig AKS.  

Sak 3: Skoleledelsen (SL) 

1. Språkbrukskampanjen «Hva sa du nå?»  En hyggelig og morsom kampanje. Skriftlige 

tilbakemeldinger (fra alle klasser) som SL har fått tyder på at noen klasser hadde god 

effekt, mens andre ikke merket så stor forskjell. Det er ønske om en ny kampanje til 

høsten litt etter skolestart. Det er viktig å få med seg foreldrene.  

2. Klatrestativet –det har vært flere ulykker i løpet av skoleåret og disse  har resultert i at 

Undervisningsbygg  m.fl. har vært på befaring for å se på hva som kan gjøres for å bedre 

sikkerheten.  Resultatet er at 4-5 punkter skal sikres bedre. SL har sett på skolen 

beredskapsplan, og skolens regler for lek i kaltrestativet og andre plasser. Elevene 

orienteres om disse og foreldre bør også orienteres. Om vinteren kan det i perioder bli 

nødvendig å stenge klatrestativet.   

3. Halvårsvurdering for andre termin er lagt ut på IT’s 13. juni. Viktig at alle foresatte leser 

disse og diskuterer med barna.  



4. SL har hatt en gjennomgang med Undervisningsbygg ang. Økt antall elever med hensyn 

på størrelse på klasserom, inneklima/ventilasjon, rømningsveierer, bruk av spesialrom 

som klasserom osv. Høsten 2016 er det tatt inn en klasse ekstra 1. klasse (dvs. tre 

klasser). Det er også stor søknad fra andre skoler (spesielt Slemdal) til det som blir 4. 

trinn fra høsten 2016. Skolen er pliktig å ta i mot elever inntil 28 per klasse så lenge 

klasserommene er store nok. Skolen har søkt etaten om å bygge om noen spesialrom og 

deler av biblioteket til større klasserom. Musikkrommet vil bli brukt til klasserom i 1 år 

fremover, men vil fortsatt være tilgjengelig for AKS på ettermiddagene. SL vil orientere 

litt om dette i månedsbrevet.  

5. Leirskolen (Haraldsvangen) som hittil har vært brukt skal legges ned og ny må velges. 

Skolen får et tilskudd på 100.000,- til bruk på leirskole og SL har sjekket ut hvilke 

alterantiver som finnes, hvem andre skoler i nærområdet bruker samt priser. Langedrag, 

Spiterstulen, Jotunfjell, Fagerfjell, Mesnali, Okesenøya og Årholttunet er sjekket ut. 

Årholttunet kommer antagelig til å bli valgt som en prøve for 1 år i første omgang.  

Leirskolen ligger i Stokke og er litt rimligere, har kortere vei og mange dyr.  

6. Bente Strande blir ny rektor.  Ny inspektør kommer fra Smestad skole, er per i dag lærer 

for 7. trinn der. Det er mange gode søkere til ny ass. rektor.  Avgjørelsen vil bli tatt i løpet 

av uke 24. Engasjement og litt skolering innen skoleledelse vil bl.a. bli vektlagt. Det er 

også ansatt to nye lærere på skolen, en på 1. trinn og en på 2. trinn. Josefine Tanum 

slutter også. Stillingen hennes vil ikke automatisk erstattes, men mulig det vil bli ansatt 

en person i 70% stilling med bakgrunn som barnevernspedagog/spes.ped./vernepleier. 

Generelt har det blitt flere søkere til ledige stillinger på skolen de siste 2-3 årene. Det er 

en stabil lærerstab og skolen vil antagelig søke om å bli parksisskole fra skoleåret 

2017/2018. Det er ønskelig at ny SL stiller på første FAU-møte etter skolestart til høsten. 

7. Det trengs totalt 800.000,- til opprustning av resten av skolegården. Innsamling av 

penger til dette har tatt lang tid, og per i dag er det samlet inn litt over 300.000,-. 10 

stiftelser er nå søkt om midler i håp om at det vil bidra til at vi kommer i mål snart. 

Skolens initiativ om «Løp for ny skolegård» har fått litt negative tilbakemeldinger både 

fra lærere og foreldre siden vi samler inn penger til oss selv.  

8. På Svendstudagen var det et talentshow hvor inntektene gikk til SOS-barnebyer etter 

ønske fra elevrådet. Det har kommet noen tilbakemeldinger på at det var litt uheldig med 

et talentshow denne dagen da det tok litt fokus fra selve temauken som kulliminerer i 

Svendstudagen hvor elevene viser frem hva de har jobbet med i løpet av temauka. I 

fremtiden er det kanskje lurt å skille mellom ulike arrangementer/ikke blande flere 

formål. 

9. Fotballmålen på den gamle fotballbanen er for dårlig sikret. Vaktmesteren skal se på hva 

som kan gjøres og evt. Konstnader.  

Sak 4: Rullesko 

1. Bruk av rullesko på skolen vil muligens bli tatt opp i ordensreglementet som skal 

revideres.  

 

Sak 5: Saker fra utvalgene 



SSV:  

1. Det var mye mennesker, fint vær og full fres på Svendstudagen. Overskuddet i kiosken 

var større enn på 17. mai!  

2. Neste år vil Svendstudagen antagelig bli organisert litt annerledes siden det er IKKE OK at 

det er de samme personene som år etter år må gjøre all jobben alene (også de samme 

personene som gjør all jobben ifm. andre arrengementer) mens veldig mange ikke stiller 

opp i det hele tatt eller møter for sent/drar før arbeidet er gjort.  Forslag om at det blir 

egne grupper som får ansvar for riging og opprydding.  

 

Miljø:  

 

1. 17.mai gikk bra, komiteen stilt opp og gjorde en god jobb. Overskuddet var bra.  

2. FAUs evt. Bidrag til holdningskampanjen til høsten vil bli diskutert på neste FAU-møte. 

Trafikk: 

1. Alle foreldre bør minnes om trafikksituasjonen/trafikksikkerheten ved oppstart nytt 

skoleår. Dette gjelder også Midtstuen skole. Det vil bli laget nye vaktlister for 

fotgjengerfeltene samt en evaluering av de ekstra vaktkpunktene som var i vinter.  

2. Politiet har vært tilstede 4 ganger og kommet med forslag til utbedringer. Politiet ønsker 

å ta opp trafikksikkerheten rundt skolen med Bymiljøetaten og har fått tilsendt all 

dokumentasjon som FAU/trafikkgruppen har relatert til hva som har blitt søkt 

om/foreslått tidligere.   

 

Neste møte: Tentativt Mandag 5. september  2016 kl. 18-20 på lærerværelse  

(2.etg – inngang ved skolekontoret).  


