
 

REFERAT 

FAU-møte Svendstuen skole 1. november 2016 

 

Til:  FAU, SL og foreldregruppen på Svendstuen skole 

Dato:  1. november  2016 

Sted:   Svendstuen skole 

Referent: Kathrine Rasch-Halvorsen 

Tilstede: Trine Kristin Nystrøm (leder), Tone Andreassen, Even Vinje, Tor Gunnar Iversen, Ole 

Solbakken, Kristine Øvrebø, Stein Nestvold, Hermine Middelfart, Cathrine Smaavik, Maren Juell, 

Snorre Garmann, Elisabeth Herzberg, Line Eide- Fredriksen (for Caroline Borch-Nielsen), Finn 

Røgenæs og  Kathrine Rasch-Halvorsen 

Skoleledelsen: Bente Strande og Christian Ljosland 

Ikke repr.: Preben Mo Haugmoen, Caroline Borch-Nielsen, Therese Petersson, Hanna Røyhr Midtbø, 

Dagrunn Vikhamar Schuler, Anita Kjenes 

 

Sak 1: Godkjenning av møteagenda og referat fra forrige møte 

Møteagenda ble godkjent, referatet fra møtet 26. september var ikke klart og kunne 

derfor ikke godkjennes.  Referatgodkjennelse overføres til neste møte (12. desember). 

Sak 2: Kort presentasjon av FAU-medlemmene som var tilstede. 

Sak 3: Skoleledelsen (SL) 

1. Lærere og foreldre var fornøyde med matematikk presentasjonen til Mona Røsseland. 

Oppmøtet var bra, spesielt 2.-4. trinn som hadde foreldremøter samme dag. Satser på 

nytt foredrag av Mona Røsseland i 2018.  

2. Klatrestativet –Undervisningsbygg var på befaring i våres, og det ble laget en rapport som 

konkluderte med at alt var OK selv om det under befaringen ble notert en del punkter 

som ikke var tilfredsstillende. Det har derfor blitt gjort en ny befaring i høst. Det ble 

ytterligere avdekket flere punkter som skal utbedres (bl.a steiner som plukkes ut under 

dekket av barn -> dekke må festes bedre, klatrestativet vil bli stengt på vinteren dersom 

mye is, om vinteren må treet nedenfor sklien sikres bedre).  

3. Nasjonaleprøver (NP)– Resultatene for 8. trinnet er klart. NP ferdige 2. november for 5. 

trinn. Resultatene presenteres av SL på neste FAU møte. Det er NP i lesing, regning og 

engelsk. Det som er dagens 8. trinn hadde en del utfordringer på 1.-5. trinn og da de gikk 

på 5. trinn var ikke resultatene så bra. Dagens resultater viser at 8. trinns elevene fra 



Svendstuen har gjort det bedre en landssnittet og SL er fornøyd ift. målet som ble satt for 

dette årskullet. Resultatene kan brukes til å kartlegge hvor det trengs mer ressurser, og 

hva det bør satses mer på for Svendstuen som skole vs. Slemdal og Grindbakken, for 

enkelt klasser, men også for enkelt elever. 

Sak 4: Hva innebærer det å være medlem av Svendstuen skoles FAU? 

1. Alle i FAU har taushetsplikt. Ref. «Opplæringsloven § 15-1 slår fast at Forvaltningsloven 

§13-13e om taushetsplikt gjelder for skolen og for alle som kommer i kontakt med 

opplysninger i forbindelse med arbeid eller tjeneste. Taushetsplikten gjelder dermed 

både for de tilsatte i skolen og medlemmer av skolens rådsorganer. Taushetsplikten 

gjelder ikke dersom det er foreldrene og ikke skolen som er arrangør.» 

 

2. FAU arbeid er frivillig verv og hver enkelt avgjør hvor mye de vil engasjere seg. Det 

avholdes møter ca. hver 6. uke. Det er også tre utvalg (Trafikk, Miljø og Svendstuen 

Skoles venner (SSV)) som jobber kontinuerlig mellom møtene med sine saker. FAU-

representanten representerer hele foreldre gruppen i sin respektive klasse, ikke bare sitt 

eget barn. Det er viktig å skille på dette. FAU representanten holder klassekontakten 

oppdatert er bindeleddet til resten av foreldregruppen i klassen. Videre samarbeider FAU 

som helhet tett med skoleledelsen (SL), men har ingen formell makt over SL. En 

representant fra FAU sitter i Driftsstyret (DS) , og DS-leder er rektors leder. FAU kan bidra 

med saker i eget regi som går utover skolens ansvar. Se vedlagt hvilken rolle FAU og 

klassekontakt innehar. 

Sak 5: Leksehjelp og varighet for leksetid 

1. I følge elevrådet varierer det fra trinn til trinn og fra klasse til klasse hvor mye lekser som 

blir gitt. Det er en pågående diskusjon blant læreren og SL om gjennomsnittlig varighet 

på leksetid. FAU ønsker at det skal være tilstrekkelig med lekser, slik at elevene lærer seg 

gode studievaner og konsentrasjon. Mao nok til at de forstår at de må sitte i ro å ha fokus 

på skolearbeidet.  

2. Det ble diskutert om man også bør se på andre måter å lære på, f.eks læring gjennom 

fysisk aktivitet og kurs for elevene som omhandler studieteknikk. 

Sak 6: Gjennomgang av skolens aktiviteter og forventninger til frivillige fra foreldregruppen 

1. Overført til neste møte. Trine sender ut eget dokument som skal distribueres til 

foreldrene på alle trinn for oppdatering og påminnelse. 

Sak 7: Innsamlings aktiviteter 

1. Fokuset har dessverre blitt flyttet ved enkelte innsamlingsaktiviteter. Formålet kan se til 

å virke mot sin hensikt. Eksempelvis utøves konkurranse blant elevene om hvem som 

samler inn mest penger/får det høyeste sponsor beløpet, og dette er ikke ønskelig. Det er 

mange som har flere barn på skolen, og ikke alle har anledning til å sponse høye summer. 

Målsetningen må være at elevene gjør en felles innsats for skolen ikke hvor høyt beløp 

de får samlet inn. 



2. VI ber AKS se på de betalende tilbudene til elevene. Det har muligens blitt litt mange, og 

flere tilbud er ganske kostbare. Bør vurdere egne ressurser på nytt for blant annet 

vintersesongen. 

3. Status for innsamlingen til ny skolegård er at det trengs ca. 750.000,-. Det er søkt mange 

ulike stiftelser om midler, men det tar tid å få svar pga lang behandlingstid samt å følge 

opp. Trine følger opp dette prosjektet sammen med SSV. 

Sak 8: Saker fra utvalgene 

SSV: Se punkt 3 under sak 7. Overføres forøvrig til neste møte. 

Miljø:  

1. Ny leder velges på neste møte.  

2. Det er ytret ønske om å avholde Nissedisco i desember. I tillegg oppforders hver enkelt 

klasse til å ha en julefrokost.  Fra neste skoleår vil det bli vurdert å ha en felles 

juleavslutning for hele skolen (f.eks. julemarked). Trine sjekker med lærerne og SL om 

dette er gjennomførbart i år. Det er kort tid til. 

3. Nettvett og andre temaer for foreldregruppen våren 2017. Det kan være aktuelt å ha 

ulike temaer for ulike trinn, f.eks. 1.-4. trinn og 5.-7. trinn.  Fint med innspill vedr tema til 

neste FAU møte. 

Trafikk: 

1. Jobber med mer skilting. 

2. Caroline har vært i kontakt med Mathilde Fasting om et evt samarbeid med Ris Vel 

3. Har trafikkvakter(foreldre) ved øvre fotgjengerfelt 

4. FAU på Midtstuen skal kontaktes for tettere samarbeid.  

5. Trafikklys er avslått, men Politiet har vært på befaringer og skrevet rapporter. Disse 

brukes til å søke om andre ordninger som kan bedre trafikksikkerheten.  

6. En ide er å få på plass noen store steiner/blokker for å hindre farlige stopp/parkering 

langs veien øverst på høyre side rett før fotgjengerfeltet. 

 

Neste møte:  Mandag 12. desember  2016 kl. 17:30-20 på lærerværelse (2.etg – inngang ved 

skolekontoret).  

NB!! Utvalgene møter 30 min tidligere enn vanlig. Dvs kl 1730, slik at utvalgene for hatt et 

kort møte i forkant av selve FAU-møtet. 


