
 

REFERAT 

FAU-møte Svendstuen skole 8. mai 2017 

 

Til:  FAU, SL og foreldregruppen på Svendstuen skole 

Dato:  8. mai  2017 

Sted:   Svendstuen skole 

Referent: Kathrine Rasch-Halvorsen 

Tilstede: Trine Kristin Nystrøm (leder), Tone Andreassen, Even Winje, Tor Gunnar Iversen, Preben Mo 

Haugmoen, Kristine Øvrebø, Therese Petersson, Maren Juell, Hanna Røyhr Midtbø, Eva Eikeland, 

Elisabeth Hertzberg, Caroline Borch-Nielsen, Finn-Erling Røgenæs  og  Kathrine Rasch-Halvorsen 

Skoleledelsen: Bente Strande og Christian Ljosland 

Ikke repr.: Ole Solbakken, Stein Nestvold, Hermine Midelfart, Cathrine Smaavik, Snorre Garmann, og  

Anita Kjenes 

 

 

Sak 1: Godkjenning av møteagenda  

Møteagenda og referat fra forrige møte ble godkjent.  

Sak 2: Skoleledelsen (SL) 

a) Foreldreundersøkelsen: 67% svarte (målet var 70%). Det var litt forvirring rundt 

utsendelsen da kun en foreldre fikk per barn. Noen familier fikk ikke en undersøkelse per 

barn heller.  Generelt så ligger Svendstuen litt over snittet i Osloskolen. 77,7% var enige i 

at baret trives på skolen, 82,9% svarte at barnet hadde noen å leke med i friminuttene, 

82,4% svarte at de var enige i at lærerne bryr seg og 85,5% svarte at de er enige i at 

lærerne behandler barna med respekt. 51,9% sier at barnet føler det kan be lærerne om 

hjelp, 66% føler at lærerne hjelper barna. I hovedkategorien «Trygt miljø» er 50-60% 

enige i at det er et trygt miljø i de ulike undergruppene. For skolehelsetjenesten synes 

12.9 % at den er bra, mens 29,2% ikke vet hva de skal mene (antagelig er det mange som 

ikke har vært i kontakt med Helsesøster og dermed ikke kjenner til tilbudet). SL har sett 

litt ekstra på spørsmålene angående hvordan skolen fulgte opp mobbehendelser. FAU 

har fått tilgang til alle resultatene, og skal se på disse i mer detalj, samt plukke ut noen 

punkter som vi synes det bør fokuseres spesielt på fremover. En ide er å lage to 

undergrupper; 1.-3. trinn og 4.-7. trinn, for å se på om det er ulikheter i de to gruppene.. 



b) Skoleplan 2017/18: Det kommer 7-8 nye lærere neste skoleår. De fleste er nyutdannede. 

Det er 2 nye stillinger, mens de resterende er erstatninger for svangerskapspermisjon, 

videreutdanning og lærere som slutter.  

c) 17. mai: Ca. 150 elever er påmeldt toget i byen. 20 av disse er fra 7. trinn så det blir 

flaggborg. Fristen for å melde seg på til toget i byen er utvidet til 10. mai. Bare 8-10 

elever fra 3. trinn har meldt seg til å synge ifm. flaggheisingen på skolen. Det må sendes 

ut en påminnelse til hele 3. trinn for å få med flere til koret.   

Sak 3: Oppsummering fra møte m/Nina Harsheim (tillitsvalgt/leder for lærerklubben) 

FAUs ønske med møtet var å finne ut av hvordan FAU kan få mer direkte kontakt/dialog 

med kontaktlærerne på et tidlig tidspunkt av skoleåret, slik at ikke alt må gå via SL. På 

den måten håper FAU å få til et større og bedre foreldreengasjement. Det er viktig med 

åpenhet/kommunikasjon, slik at det er enkelt for lærer å kommunisere med 

foreldregruppen. Her kan FAU representanten og klassekontakten bidra til å etablere en 

god plattform. Det vil settes opp en konkret plan for hva FAU rep./klassekontakt skal 

gjøre ved oppstart av nytt skoleår/ny lærer (vikar i mer enn 2 uker) overfor lærer. Det vil 

gjøre bli-kjent delen for læreren mye enklere fra start. Forhåpentligvis vil dette gjøre at 

informasjon fra lærerne kommer lettere og at foreldrene vil ha lett for å kontakte lærer 

ved egne behov for sitt barn. Målet er å gjøre hverandre gode og skape et godt 

samarbeid. Det er viktig å skape trygghet mellom lærer og foreldregruppen i de 

respektive klassene. Dette gjelder spesielt for de nyutdannede lærerne.  

Foreldreplakaten kan brukes til dette.  

FAU ønsker at lærerne sender ut en liten status om hva som skjer faglig og eventuelt 

sosialt på trinnet/i klassen. Det er også viktig at FAU får informasjon vedr. nye lærere, 

assistenter og vikariater. Til høsten kommer tillitsvalgt blant lærerne (Nina) på FAU møte 

og at FAU skal få være med på et møte med lærerne. Rutiner for samarbeid, 

kommunikasjon og muligheter vil bli tatt opp her. SL påpekte at det er viktig å formidle at 

lærerne svarer på mail så raskt som mulig. Ettersom store deler av arbeidsdagen er i 

klasserommet, vil svaret komme så raskt lærer har mulighet til dette, men selvsagt innen 

rimelig tid.  

 

Sak 4: AKS 2017/18 

Hans Christian (HC) Kinge blir ny leder av AKS fra neste skoleår, men skal før den tid ut i 

pappaperm på slutten av pågående skoleår.  HC har vært på AKS siden 2012 og har 

jobbet med alle trinnene i løpet av disse årene, samt vært nestleder de siste årene. AKS 

ønsker å få opp antall 4.klassinger og skal neste skoleår åpne et media-rom hvor elevene 

får tilgang til spill under forutsetning at de har gjort lekser på leksehjelp først. AKS 

kommer til å ha sin egen leksehjelp (i tillegg til den skolen tilbyr). Fra høsten kommer det 

også tilbud om klatrekurs (betalingskurs) på Klatreverket for 3. og 4. trinn. De 

betalingskursene som har vært, kommer til å fortsette også neste skoleår. AKS ønsker 

også innspill fra foreldrene på om det skal være påmelding eller ikke til inneklemte dager. 

Nå i vår arrangerer AKS «Åpent hus» for førskolebarn m/foreldre og søsken hver onsdag 

kl 17 for at barna skal få bli litt kjent med AKS før skolestart. AKS har også laget en 



aktivitetsvideo/presentasjon av fremtidige aktiviteter samt hva de har gjort dette året. 

Denne ligger på hjemmesiden. For at foreldre skal bruke mindre tid på å finne barna på 

ettermiddagen bruker AKS nå walki-talki for å kunne sende barn til hovedbasen ved 

henting. 

Sak 5: Foreldreplakaten 

Foreldreplakaten skal være ferdig til  6. juni som er førskoledagen. Alle oppfordres til å 

komme med innspill. 

Sak 6: Saker fra utvalgene  

Miljø:  

a) Status 17. mai – beslutningen om ikke å selge gassballonger medfører inntektstap. Det 

trengs flere premier til både loddsalg og aktivitetspremier.  Det er også for få foreldre fra 

2. og 4. trinn som kan stille på salgs- og aktivitetsvakter fra ca. 14-17/17:30. En evaluering 

av gjennomføring og form skal gjøres etter 17. mai. 

b) Forslag til lokalt 17. mai tog – Trine har sjekket hva andre skoler i Oslo gjør, og de fleste 

går i byen hvert 2.-3. år. Alle var positive til dette.  SL tar kontakt med de andre skolene i 

nærområdet, og undersøker om noen  kunne tenke seg å lage et lokaltog 2. hvert år og 

delta i toget i byen 2. Trine etablerer kontakt pralelt med FAuene fra Vinderen, Slemdal, 

Voksen, Montesorri og Grindbakken. 

c) Svendstuen har ikke korps, men det vil på nytt sjekkes ut om det er foreldre/ildsjeler som 

kunne tenke seg og starte korps, evt. tromme korps.  

SSV:  

a) Det blir et møte rett etter 17.mai for å planlegge Svendstudagen.  

Trafikk: Overføres til neste møte 

 

Neste møte (Siste møte før sommerferien): Mandag 12. juni 2017 kl. 18-20 på lærerværelse 

(2.etg – inngang ved skolekontoret).  


