
Referat, FAU-møte Rosenholm  

8. Januar 2020 – kl. 19.00 
Tilstede: Ildri Haltbakk (1A), Siri Breda-Ruud (7a),  Andreas Bredal (7B), Misbah Ashraf (4a),  
Lene Luck (1A) Tove Schmidt-Galaaen (2a), Taha Hussain (1B), Geir-Inge Løvstad (7B), 
Kristoffer Fløgstad (4B), Tonje Mallaug (4A), Jenny Nytun (2A), Tove Schmidt-Galaaen (2a), , 
Caesar Qvennerstedt (6B), Mia Østergaard (2B), Andrew Wergeland, Inger-Lise Helgesen (6B) 
Gullborg K. Støldal (rektor)  
 

Meldte forfall: Gunhild de Presno (5a), Sara Kinge Bergland (3a), Linda Markham (6a), Shifali 
Singh-Diesen (4b), Ojala Shamsi (1B) 
 
 

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

2. Informasjon fra rektor: 
 

a: Belysning på skolen (ved basket-banen): 
Det har kommet flere lys ute på skolen. Disse er teipet på slik at ingen skrur av brytere da 
dette har vært en utfordring tidligere. Skolen har hatt møte med Undervisningsbygg 8. 
januar om å få sensor til lysene ute. 
 
b: Skolen har fått rehabilitert mat- og helse rommet.  Skolen har også fått gjennomslag 
for sine krav om maling av gangen utenfor og nytt gulv, bedre isolasjon og nye dører på 
sløydsalen. Videre får M-gruppen nytt kjøkken. Skolen har ny vaktmester i fast stilling 
(fra august) som skolen er svært fornøyd med. 
 
c: Helsesøster: Skolen har endelig fått på plass helsesøster fra bydelen. Torill heter hun 
og kommer mandag 13 januar. 
Skolen har også fått ny fysioterapeut som skal være på skolen noen to dager i uken. Hun 
skal bistå med forslag til fysisk aktivitet for elevene. Skolen har mange forslag til 
samarbeidet og er veldig fornøyd med dette. 
 
d: Sterke matte-elever til Holmlia: 
De sterkeste matematikkelevene på 7.trinn på Rosenholm har vært på Holmlia skole og 
hatt matematikk sammen med 8. trinn dette skoleåret. Etter nyttår har Holmlia endret  
til at elevene fra barneskolene må god karakter på gjennomført 8.trinns-tentamen for å 
delta videre. De fleste av våre elever er derfor tilbake på skolen og har matte med sin 
egen klasse. Skolen er opptatt av at elevene blir fulgt opp riktig ift deres kunnskap, derfor 
skal rektor vurdere matematikksamarbeidet før de går inn på en ny avtale.  
 
e: Elevundersøkelse fra 5.-7. trinn. 
Vi har fått bedre resultater i år enn i fjor. Det er fortsatt noen utfordringer men skolen er 
kjent med de og jobber med disse.  
 
 
f: Trivselsundersøkelse på 1-4 trinn 



Gode resultater, men det er mulig at ikke alle elevene har forstått underseøkelsen/tatt 
den på alvor. Siden undersøkelsen var digital, så var det spennende å svare med sure 
fjes.  

 
g: Budsjett: Skolen har noe økt budsjett i forhold til 2019.  
 
h: Utviklingssamtalene er i gang og lærerne er i gang med forberedelser. 
 
i: Bordtennisbord kommer senere. Det ble litt utfordringer med henting, men den 
kommer.  
 
Innspill fra Caesar om en tilbakemelding til lekelederne. Det er mange som kun vil leke 
med de «kule» elevene. Kanskje skolen skal minne dem på hva reglene egentlig er. 
Spørsmål fra Ildrid: det var et ønske om å leie skolen lokaler til bursdager etc..  
Skolen sier nei da det er et krav om brann-, låse- og sikkerhetsopplæring for alle som skal 
låne. Skolen har ikke kapasitet til å lære opp alle foresatte. Men klassehusene kan lånes 
etter avtale med ledelsen om klassekontakter eller læreren er tilstede. 
Spørsmål fra Tonje om lærerkabalen er satt for neste år: 
Det er det ikke. Rektor skal ha medarbeidersamtaler med lærerne i februar 2020.  

 
3. Evaluering av nyttårsstunt:  

FAU stilte opp med nybakte boller første skoledag etter nyttår, tidlig om morgenen. 
Det var få elever på morgenen så vi satt igjen med mange boller. Stuntet kunne ha 
vært planlagt bedre, vi manglet musikk. Men alt tas til etterretning.  
Kanskje FAU skal ha påske-stunt med vafler? 

 
4. Spond: Appen er opprettet og invitasjon til første FAU-møte i 2020 ble lagt ut. Vi 

fortsetter med dette inntil videre. De som ikke har Spond, men som vil laste den ned, 
henvendelse Linda Markham.  

 
5. Nyttårsball for 7. trinn 31.01.20: Invitasjonen sendes i morgen (09.01.20). Vi sliter 

med foreldredeltakelse men Andreas er positiv. Hva med å ha egen perm for 
Nyttårsball som FAU kan bruke videre? Det er flott, men den må i så fall lages av 
noen… 
 

6. 17. mai: Som alle vet så er det 4. klasse som har ansvaret med å arrangere dette fra 
Rosenholm i samarbeid med Lusetjern og Korpset. Tonje har arvet en perm hvor det 
er mye informasjon. Det må dannes en 17. mai komite som tar seg premier og 
diverse ting. Tonje styrer. 
 

 
7. Fastsettelse av neste møte.  Vedtatt flyttet til TORSDAG 13.02 KLOKKEN 19.00 

 

 

 
 



 


