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Møtereferat FAU-møte Skullerud skole 31.01.2017 
 

Referent: Line Småstuen Haug, 10B 

 

Til stede: 

8C, 8D, 9A, 9C, 9D, 10A, 10B, 10C, 10D 

 

1. Opprop av klasserepresentanter, valg av referent fra 10. trinn 

Line Småstuen Haug fra 10B ble valgt. 

 

2. Referater 

Driftsstyret: Arne Viggo Rognlien refererte kort fra de to foregående driftsstyremøtene; 

budsjett vedtatt, den økonomiske situasjonen for skolen er tilfredsstillende, en 

mottaksklasse er lagt ned da behovet er redusert, skolen anser at ordningen med 

mottaksklasser har vært vellykket 

Skolemiljøutvalget: Det har ikke vært noen møte siden forrige FAU møte 

KFU: Tore Fredrik Friis-Olsen var ikke tilstede i møtet 

 

3. FAU referat 

Det ble minnet om at FAU-referater skal være generelle, og ikke gjengi informasjon som 

gjør det mulig å identifisere elever eller ansatte. 

 

Prosess for godkjenning av FAU referater:  

• Referent sender utkast til referat til alle klassekontakter som mottar FAU-innkalling  

• Klassekontaktene sender tilbakemeldinger til referent inne tre dager 

• Referent redigerer referat 

• Referent sender endelig versjon av referat til klassekontakter  

• Skolens ledelse legger referatet ut på skolens hjemmeside 

 

4. Status skolemiljøet på 8.trinn 

Det ble avholdt et ekstra FAU-møte for 8.trinn i desember. I dette møtet ble det foreslått 

ulike tiltak som kan bidra til å bedre skolemiljøet på 8.trinn. Skolen har iverksatt ulike 

tiltak: 

• Lærer skal sørge for en tydelig start av undervisningen i hver time 

• Det er innført endringer i timeplan for 8.trinn slik at det undervises i de «tyngste» 

fagene før storefri 

• Inspeksjonsordningen er justert noe 

• Ordning med aktiviteter i storefri opprettholdes 

• Det er satt inn ytterligere ressurser for faglig styrking av undervisning 

• Helsesøster er i ferd med å gjennomføre samtaler med alle elever 

• Skolen har jevnlig kontakt med bydelen angående ungdomsmiljøet i nærområdet 

vårt. 

 

Rektor kunne informere om at det har vært en veldig gledelig utvikling av skolemiljøet på 

8.trinn, selv om det fortsatt er mer å jobbe med fremover. Rektor er stolt av hva lærerne, 

og spesielt elevene, har fått til!  
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Rektor mener en medvirkende årsak til utfordringene på 8.trinn kan være for dårlige 

overgangsrutiner i forbindelse med overgang fra barneskole til ungdomsskole. En 

forbedring av disse rutinene er derfor et av de langsiktige målene til skolen. 

Rektor informerte om at en forelder på 8.trinn har meldt seg frivillig til å være på skolen 

tre av fire onsdager per måned for å bistå arbeidet med å etablere gode relasjoner mellom 

ungdommene på 8.trinn. FAU applauderte dette! 

FAU syns det er veldig positivt at det er en bedring av klassemiljøet på 8.trinn, og støtter 

rektor i at det er viktig å holde trykket oppe! Det ble tatt opp i møtet at det er en tendens 

til grupperinger basert på etnisk bakgrunn i enkelte klasser. Dette er uheldig, og skolen 

anbefales å ha et fokus på å motvirke dette! 

5. Skolemelk/frukt 

Det ble diskutert muligheten for å kunne innføre frukt og skolemelk ordning. Flere 

representanter sa seg enige i at dette ville vært en fin ordning, men det ble påpekt at det 

neppe er ressurser til at skolen kan administrere dette. Videre er det mulighet for å handle 

i kantina. Det ble foreslått at det ses på muligheten av å effektivisere kantina, da det ofte 

er lange køer der. Det vil mest sannsynlig føre til at flere bruker denne istedenfor å gå til 

lokalbutikken. 

 

6. Aktive fredsreiser/hvite busser 10.klasse 

Rektor ble bedt om å bekrefte/avkrefte rykte om at det ikke blir tur for dette årets 8. trinn 

når de går i 10.klasse. Rektor avkreftet dette ryktet, og stiller seg positiv til tur så lenge 

finansieringen er i tråd med lovverket.  

 

Det ble drøftet muligheten for alternative reisemål, som for eksempel Bosnia. Men det var 

enighet om at denne konflikten er for nær i tid og at det er viktig for dagens ungdom å 

gjøre seg kjent med hendelsene under 2.verdenskrig. 

 

For å starte prosessen for årets 8.trinn tar Kari Wennemo (klassekontakt i 8C) kontakt 

med klassekontaktene og kontaktlærerne på trinnet. 

 

I etterkant av tur for årets 10.kasser hadde turgruppa og kontaktlærerne et 

oppsummeringsmøte hvor turen ble evaluert. Både 9.klasse og 8.klasse anbefales å ta 

kontakt med Espen Hansen (kontaktlærer i 10B) for å få tilgang til denne evalueringen.  

 

 

7. Rektor informerer 

• Se sak 4 

 

• Årets skoleball skal være 16.2. Foreldre på 8.trinn er vakter, og noen elever på 

8.trinn skal servere. Skriv med informasjon om behov for hjelp fra foreldre i 

8.klasse er sendt fra rektor til FAU-leder. FAU-leder sender denne umiddelbart til 

klassekontaker på 8.trinn. Det er ønskelig å få til en kveld for salg av ballkjoler etc 

på skolen til høsten.  

 

• 9.februar skal skolen ha tilsyn på HMS arbeid. Resultatet av dette tilsynet vil bli 

informert om i neste FAU-møte. 
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8. Eventuelt 

Natteravn 

FAU-leder sender liste en samleliste med alle som har meldt seg som natteravner til 

klassekontaktene. Det er fortsatt noen klasser som ikke har fylt opp sine vakter, og 

klassekontaktene for disse klassene oppfordres til å purre på foreldre for å få fylt opp disse 

vaktene. Natteravnene gjøre en viktig jobb! 

Line Småstuen Haug, fast natteravn på Bøler, sender skrivet som alle natteravner bes lese 

i gjennom før vandring. Dette skrivet kan klassekontakter hvis ønskelig sende ut til 

foreldre for å informere om hva natteravnordningen består i. 


