
 

REFERAT 

FAU-møte Svendstuen skole 

Til:  FAU, SL og foreldregruppen på Svendstuen skole 

Dato:  15. januar 2018 

Sted:   Svendstuen skole 

Referent: Kathrine Rasch-Halvorsen 

Tilstede: Trine Kristin Nystrøm (leder), Isabel Davis  Brodtkorp, Tone Andreassen, Even Winje, Tor 

Gunnar Iversen, Line Belsvik, Ole Solbakken, Kristine Øvrebø,  Preben Tornes, Fredrik Kottmann, 

Hanna R. Midtbø, Eva Eikeland, Snorre Garmann, Caroline Borch-Nielsen og Kathrine Rasch-

Halvorsen 

Skoleledelsen: Bente Strande og Christian Ljosland 

Ikke repr.: Camilla Valdem , representant for 1c (ikke klar), Stein Nestvold, Therese Petersson, Nicolai 

Malling og Cathrine Lorange  

 

Sak 1: Godkjenning av møteagenda 

Møteagenda ble godkjent.  

Sak 2: Forlengelse av DS-leders periode  

Både Skoleledelsen (SL) og FAU ønsker at Caroline Borch-Nielsen fortsetter som 

driftsstyreleder, og DS-leders periode forlenges derfor til 2019.  

Sak 3: Skoleledelsen 

a. Budsjett og økonomi  - det har vært et merforbruk på ca. kr. 1 mill i 2017.  
Hovedårsaken er større personalkostnader da det har vært nødvendig. 
Prioritering av nytt skoleutstyr har ledelsen gjort. DS har vært orientert underveis.  
Budsjett 2018 tar høyde for dette merforbruket. Noe usikkerhet knyttet til 
elevtall og lærerressurser og ny lærernorm gjør budsjettarbeidet vanskelig.  

 
b. Elevundersøkelsen er gjennomført for 5.-7. Trinn. Undersøkelsen tar for seg alle 

aspekter av elevenes skolehverdag. I månedsbrev fra rektor  i januar står det litt 

om dette. SL er fornøyd med de fleste hovedpunktene i undersøkelsen. Flere 

sentrale punkter er i svak bedring dersom man sammenligner med tidligere år. SL 

poengterte at de fortsatt vil ha fokus på mobbing da disse tallene var noe 

svakere enn de håpet. SL og Elevrådet bruker mye tid på å evaluere og finne 

punkter de vil jobbe med. Tiltak settes i gang i dette samarbeidet. SL bruker også 

undersøkelsen sammen med lærerne. 



 

Sak 4: Skolefotografering og personvernregler 

Det har blitt stilt spørsmål om skolen håndterer personinformasjon riktig over tredjepart i 

forbindelse med skolefotografering. Da det kommer ny personvernlov 25. mai 2018 

(endring i oppbevaring av 3.håndsinformasjon av personlig data) vil det bety endringer 

for hvordan dette skal gjøres fremover. Det vil ikke være tilstrekkelig med den generelle 

forespørselen fra skolen om fotografering i starten av skoleløpet. Dette vil gjelde alle 

skoler og FAU ble enige om å avvente en vurdering fra Utdanningsetatens juridiske 

avdeling samt hvordan de forskjellige fotoselskapene vil løse dette. Trine snakker med de 

foreldrene som har tatt opp dette, og informerer om at SL og FAU avventer inntil det 

kommer retningslinjer fra Utdanningsetaten. 

 

Sak 5: Økt «merkepress»  

Det har kommet bekymringsmeldinger fra flere foreldre om at merkepresset på skolen stadig 

øker. Dette gjelder alle trinn, selv om det er forskjell på hva det gjelder. FAU ble enige om at 

det skal være en egen sak på alle formøtene med lærerne i forkant av foreldremøtene i 

februar. Det skal settes i gang en holdningskampanje på foreldrenivå slik at skryting, 

merkepress og dårlige resultater av slik oppførsel blir belyst. Dette skal diskuteres på 

klassenivå på foreldremøtene. Hver FAU-rep. sender mail til alle foreldrene i klassen for å 

kartlegge om dette er et problem eller ikke.  

Sak 6: Nettvett møte våren 2018 

5.trinn fortsetter med nettvett møte slik som det er hvert år på Svendstuen. Møtet er i to 

deler. Et med barna på dagen og et med foreldrene på kvelden. Der gjennomgår man 

informasjon fra barnas møte. FAU diskuterte et nettvettmøte som temakveld for alle 

trinnene på skolen i 2018. Det vil bli delt i to grupper; 1.-3. trinn og 4.-7.trinn. Det har også 

kommet ønsker om at FAU skal sette opp noen anbefalinger/retningslinjer ifm. nettvett (bl.a. 

aldersgrenser). Miljøgruppen ved Stein Nestvold og FAU leder kommer med et utkast til 

nettvettregler som kan brukes hos den enkelte klasse. Det vil blant annet omfatte hvordan 

sosiale medier og nett bør brukes, aldersgrenser og hvordan unngå utestengelse på nett mm. 

I tillegg oppfordres hver klasse til å ta dette opp til diskusjon og enes om hva som skal være 

gjeldene for deres respektive klasse. 

Sak 7: Oppsummering fra utvalgsmøter før jul – overføres til neste møte 

Sak 8: Skal vi arrangere forskerutstilling? – overføres til neste møte. Se www.hvorfordet.no for mer 

 info. 

Sak 9: Referat og rutiner – overføres til neste møte 

  

Neste møte: 26.februar 2018. 

http://www.hvorfordet.no/

