
Saksliste, FAU-møte Rosenholm  

6.nov. 2019 – kl. 19.00 
Tilstede: Kristoffer Fløgstad (4b), Tonje Mallaug (4a), Ildri Haltbakk (1a), Linda Markham (6a), Jenny 

Nytun (2a), Siri Breda-Ruud (7a), Caesar Qvennerstedt (6B), Andreas Bredal (7B) Mia Østergaard (2B), 

Lene Slettestøl Døhlen (ass.rektor)  

 

Meldte forfall: Geir-Inge Løvstad (7B), Misbah Ashraf (4A), Sara Kinge-Bergland(3A), Shifali Singh-

Diesen (4B), Gunhild de Presno (5A), Tove Schmidt-Galaaen (2A), Inger-Lise Helgesen (6B) 

 

1. Godkjenning av referatet fra forrige møte og sakslista til i dag. 

Godkjent 

2. Informasjon fra rektor, bl. a om pkt. 5 på denne sakslista.  

Foreldremøte for foreldre med førskolebarn på de tre Holmliaskolene ble arrangert på 

Rosenholm i går. Vellykket. 

Skolen har hatt problemer med ruteknusing og eggkasting de siste dagene. Flere ruter 

har blitt knust. Nye ruter må skolen dekke selv. 

 

3. Oppsummering av Halloween. Vellykket. Kan gjerne gjentas. 

Halloweenfest for de større klassene er også en god ide, men må planlegges litt mer i 

forkant. 

4. Nytt fra KFU. Kort rapport fra møtet i går og evt. påmelding til møtet i skolegruppe A 

26.11 på Ekeberg skole.  

Taha var tilstede på møtet, han gir en oppdatering neste FAU-møte. 

5. Innspill fra Mia Østergaard (2B) angående fast hentetid på AKS, Ipad og skjermtid. 

Hentetider: AKS ønsker å beholde barna under læringsstøttende aktiviteter og det er 

vanskelig å avbryte aktiviteter for å åpne garderobene for foreldre. AKS ønsker derfor 

å opprettholde åpningstidene, men AKS skal prøve å være fleksible og ber foreldre 

sende meldinger tidlig på dagen for å avtale unntak. Åpningstider for AKS skal 

evalueres etter en periode. Sekkene kan ikke være i AKS-garderoben pga 

brannsikkerhet. 

Total skjermtid: skolen skal følge nøye på hvor mye tid elevene bruker på skjerm 

(Ipad, smartboard) i løpet av en dag. De vil ta opp igjen med lærerne forslag til andre 

aktiviteter som kan gjøres i spisetiden, alternativer til smartboard. Alle klasserom har 



“spiseplaner” for hva som skal skje i spisetiden. Kan Gullborg ta med et eksempel på 

en slik plan til neste møte? 

Ipad er fortsatt nytt og elevene får tid til å utforske og bli kjent med Ipad’ene. 

 

Foreldrene ønsker anbefalinger fra skolen på hvordan vi som foreldre skal forholde 

oss til læringsbrettet hjemme, basert på råd fra folkehelseinstituttet, medietilsynet 

og andre aktører. Det vil komme etter hvert. Spørsmål om nett-tilgang: vi foreldre 

mister kontroll over barnas tilgang til internett. Skolen vil fortsette å legge vekt på å 

lære opp elevene i nettvett og læringsbrettene.  

  

6. Eventuelt  

Nyttårsball 7.trinn. Dato: 31. Januar. En del pynt fra i fjor. FAU har 2500,- til 

budsjettet. I fjor brukte de også litt av 17.-mai pengene.  

 

Språkbruk på skolen: Inntrykk av at språket er hardt/stygt mellom elevene på skolen? 

Eksempler på 1.klassing som kommer hjem med nye stygge gloser. Deler skolen 

denne bekymringen, og er dette noe skolen kan ha fokus på i en periode framover? 

 

7. Fastsettelse av neste møte.  Forslag: onsdag 4.desember kl. 19. 

Kake: Caesar tar med kake, kanskje en overraskelseskake fra Tonje 

Kristoffer tar med kaffe 

 

 

 
 

 


