
 

REFERAT 

FAU-møte Svendstuen skole 14. september 2015 

 

Til:  FAU, SL og foreldregruppen på Svendstuen skole 

Dato:   14. september 2015 

Sted:   Svendstuen skole 

Referent: Kathrine Rasch-Halvorsen 

Tilstede: Trine Kristin Nystrøm (leder), Ingvil Huseby, Ziv Bødtker, Øyvind Eikeland, Preben Mo 

Haugmoen, Ole Andre Solbakken, Berit Letting Patt, Elisabeth Hertzberg, Martine Høyem Helseth, 

Tone Rosander Hafsteen, Jannicke Gram, Hege Njå Bjørkmann, Tone-Brita Goulignac, Caroline Borch-

Nielsen, Camilla Forberg og Kathrine Rasch-Halvorsen 

Skoleledelsen: Ellen Ellingsgård og Bente Strande 

Vara repr.: Ingen 

Ikke repr.: Marianne Kvan 

************************************************************************** 

Sak 1: Godkjenning av referater  

1. To referater fra før sommeren ble godkjent. 

Sak 2: Valg av referent  

1.  Kathrine Rasch-Halvorsen ble valgt. 

Sak 3: Velkommen til nye FAU representanter 

1. Trine orienterte kort om utvalgenes arbeid 

2. Informasjon om FAUs mandat og rolle ble utsatt til neste møte siden ikke alle klassene 

har fått valgt FAU-representant enda. 

3. Introduksjon av utvalgene ble utsatt til neste møte siden ikke alle klassene har fått valgt 

FAU-representant enda. 

Sak 4: Utvalgene; hvem, hva, hvor i systemet 

 Utsatt til neste møte siden ikke alle klassene har fått valgt FAU-representant enda. 

 

 



Sak 5: Oppsummering fra møte med OKFU (Oslo kommunale foreldre utvalg) 

Utsatt til neste møte siden ikke alle klassene har fått valgt FAU-representant enda. Trine 

Krisitn Nystrøm  er valgt til ressursperson for OKFU. Svendstuen skole skal være vertsskole 

for møte i Skolekrets F i november. 

Sak 6: Oppsummering fra DS (Driftsstyret) 

 Utsatt til neste møte siden DS ikke har hatt møte enda (skal ha møte 15. september). 

Sak 7: Skoleledelsen (SL) orienterte om; 

1. Det har generelt vært mye nytt i starten av skoleåret 2015/2016 – bl.a ny IKT-platform og 

flere nye lærere. 

2. Det har blitt gjort en kartlegging av de sosiale miljøene på 2.-7. trinn. Spørsmålene var 

laget av UDIR og det kom inn 264 svar (mangler ca. 100 svar) innen fristen. Det er 

ønskelig at denne kartleggingen gjentas på vårsemesteret. SL ønsker å få opp 

svarprosenten. Det er viktig at så nær som alle svarer og at det svares innen fristen. FAU 

kan gjerne hjelpe til som pådriver her. SL bruker resultatene på både trinn og klassenivå 

og jobber sammen med kontaktlærerne for å legge til rette for eventuelle forbedringer 

samt at klasser/trinn kan lære av hverandre. FAU ønsker å få vite om trender på de ulike 

trinnene. SL vurderer å lage et informasjonsskriv som kan sendes ut. 

3. Dagens mobilordning («Mobilhotell») ble diskutert. Skolen har ikke låsbare skap i alle 

klasserom og lærerne føler på ansvaret. I tillegg har det blitt ytret bekymring for om 

telefoner kan gå i stykker når mange ligger sammen i en «eske». Ulike løsninger ble 

diskutert og det ble foreslått at SL søker SSV (Svendstuen skoles venner) om midler til å 

anskaffe sikre oppbevaringsmuligheter. En annen utfordring er at en del elever lyver å 

sier at de ikke har telefonen med og dermed ikke leverer den inn. 

4. Det er mange nye Trivselsledere fra 4. til 7. trinn (40 totalt) som har vært på 

Trivselslederkurs i høst. Det er gjort forbedringer i opplegget og man har kommet 

tidligere i gang med kursing og igangsetting av aktiviteter. 

5. Uteområde øverst i skolegården er snart ferdig, og skal åpnes etter høstferien. Da blir en 

stor ny sandkasse og det store lekeapparatet klart til bruk. Nedre del av skolegården 

jobbes det fortsatt med og den skal være ferdig i løpet av 2016. 

6. Ny IKT-plattform er implementert og det kommer til å bli bra når alt er klart. Denne skal 

benyttes av skolen, elever og foresatte. 4.-7. trinn skal få tilgang før høstferien og det 

forventes at elevene logger seg inn hver dag sammen med en foresatt. Foresatt skal få 

tilgang fra fredag 18. september. Viktigheten av at skolen sikrer at alle elever har tilgang 

til PC, Mac eller iPad ble diskutert.  SL vil også gjerne ha innspill fra FAU på hvordan deler 

av den nye IKT-plattformen skal brukes og se ut. 

7. Foreldrebanken – «Kult å kunne» er delt ut til alle lærerne, og 4. og  5. trinn har begynt å 

ta dette i bruk. Det bør sendes ut reminder om dette til alle foresatte for å få inn nye 

bidrag. Aktiviteter som koster penger eller krever transport er ikke så enkle å benytte seg 

av for skolen. Slike må eventuelt legges inn i større planer skolen har. FAU ønsker 

informasjon fra SL når og hvordan «Kult å kunne» brukes og vil gjerne ha beskjed dersom 

det er noe skolen trenger. 



 

Sak 8: Aktivitetsskolen (AKS) 

1. AKS er også interessert i «Kult å kunne» 

2. Styret i AKS ønsker mer samarbeid med FAU. 

3. AKSs brukerundersøkelse som ble foretatt rett før sommerferien hadde en bra 

svarprosent og mange var fornøyde med AKS på Svendstuen. Bedre kommunikasjon 

mellom AKS og foreldrene var en gjenganger når det gjelder forbedringspotensiale. Dette 

har det blitt tatt tak i. Trine sender svarene fra denne undersøkelsen til alle FAU-

representantene. 

Sak 9: Saker fra Utvalgene  

 Trafikk:  

1. Nye vaktlister for 1.-3.trinn er laget. Det blir slutt på Skolepatrulje ved øvre 

fotgjengerovergang. Her blir det kun en voksen i refleksvest i  20 minutter om 

morgenen. Skolepatrulje fortsetter ved nedre fotgjengerovergang. I tillegg vil det 

bli satt opp vaktlister med en voksen fra 4.-7.trinn i Dagaliveien og krysset 

Skogryggveien/Svendstuveien i perioden 1. november til 15. mars.  

2. Sykling til skolen – skolen fortsetter med opplæring på våren for 5.trinn, men det 

er ikke lenger opp til skolen å bestemme hvem som kan sykle til skolen og ikke. 

FAU vil lage anbefalinger på hvem som kan sykle til skolen.  

3. Trafikkgruppen vil ha et eget møte snart. 

Miljø: 

1. Årshjulet for ulike aktiviteter i regi av skolen og FAU er snart klart, men må 

forenkles noe av FAU.  SL må også komme med noen innspill før dette sendes ut. 

2. 17. mai-komite må avklares før jul, 2.-4. trinne er ansvarlige. 

3. Temakveld om «Nettvett» for 5. trinn er satt til 29. oktober fra kl. 18-21. Dette er 

obligatorisk. Det må lages invitasjon og det må følges opp med remindere. 

Elisabeth tar ansvar for dette.  

4. Det ble bestemt at det skal dannes en egen undergruppe under miljø som skal 

jobbe med AKS. 

5. Miljøgruppen vil ha et eget møte snart. 

 

SSV:  

1. Trine skal innhente tilbud på ulike skoleeffekter som kan selges til inntekt for 

utbedring av skolegården. 

2. Det bør søkes om midler fra Sparebankstiftelsen DNB ol. 

3. Trine kaller inn til eget møte for SSV. 

 

 



Sak 10: Annet – undervisningsprogrammet «Lærepenger.no» 

Camilla orienterte om undervisningsopplegget «Lærepenger.no» som DNB har utviklet i 

samarbeid med Røde Kors. Bakgrunnen er at DNB ønsker å ta del i ansvaret for at barn skal 

lære om økonomi , og spesielt om personlig økonomi, i skolen i tillegg til eller som en del av 

matematikkundervisningen. Barn bør lære om bruk av penger og bli mer bevist på egen 

økonomi, og en undersøkelse DNB har gjort i flere land (Spania, Polen, Sverige og Norge) 

viser at norske barn kommer dårligst ut. Opplegget er beregnet på elever fra 4. trinn og 

oppover, og består av 5 moduler og en lærerveiledning. Til hver modul hører det oppgaver 

(noen enkle og noen til å bryne seg på for de aller flinkeste). Ca 360 norske skoler har meldt 

seg på så langt, men det er veldig får Oslo-skoler (bare 24stk). Opplegget er gratis og kan 

også benyttes privat ved å gå inn på lærepenger.no. 

 

Neste møte: Trine sender ut en oversikt over fremtidige FAU- møter for skoleåret 2015/2016. 

Neste FAU møte 16.November 2015 


