
Saksliste til FAU-møtet onsdag 3.april  2019 kl. 19 
Rosenholm skole  
Tilstede:  
 
Gullborg Støldal (rektor)  
Fahad Awda (1B) 
Mia Østergaard (1B)  
Tanja Christiansen (2A)  
Sigrid-Helen Lucassen (2B)  
Tonje Mallaug (3A)  
Kristoffer Fløgstad (3B) 
Shifali Singh Diesen (3B)  
Siri Breda Ruud (4A)   
Gunhild Garcia de Presno (4B)   
Caesar Qvennerstedt (5B)   
Andreas Bredal (6B)  
Johan Hake (7AB),    
 
Meldt forfall: 
Åshild Setvik (5B)   
Tove Schmidt- Galaaen (1A)  
 
 
  

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

2. Informasjon fra rektor. Vi vil gjerne at du bl.a sier noe om punktene under punkt 9 på 

referatet fra forrige møte, samt om punkt 5 på dagens saksliste. 

 På driftsstyremøtet ble det snakket om at vi skal bli miljøfyrtårn. I denne 

sammenhengen ble det nevnt dette med gjenbruksdag. Det ble foreslått 11. eller 12. 

juni. 

 Arbeidet med skolekjøkken er startet. Skolen må stå for hvitevarer selv. Det blir en 

god del penger, men så blir det også meget bra! 

 Oppussing av gymsalgulv skal starte fra uke 30.  

 I hvilken grad har skolen spesial pedagoger og hvor brukes de: 

i. De jobber primært med elever som har et vedtak etter paragraf 5.1 

ii. De jobber også noe med elever som ikke har et vedtak, men de fleste av 

disse elevene følges opp av assistenter og andre ressurser.  

iii. Skolen er ikke dysleksiskole men disse barna får god oppfølging for det. 

 Avslutning til Tusenfryd. 

i. Det gis adgang til en halv dag fri da skolen ikke lett har mulighet å gi fri for 

lenger tur. Tusenfryd åpner heller ikke før litt seinere på dagen.  

ii. Skolen vurderer om det blir tur. Rush vurderes også.  



 Oppstart på AKS med førsteklasse dette skoleåret gikk ikke så bra som skolen hadde 

tenkt. Dette skyldes blant annet at det var nytt bygg og noen ledere som sluttet.  

i. Det blir andre boller dette året.  

ii. Det startes med planleggingsdager og bedre kontinuitet.  

iii. Det kan gjerne legges til rette for litt mer styrt aktivitet fra de første ukene 

etter sommeren.  

 Hvordan kan skolen legge til rette for vennegrupper? 

i. Skolen har ikke lov å pålegge foreldrene å stille opp 

ii. Det er en del foreldre som absolutt ikke vil ha vennegrupper hjemme hos 

seg.  

iii. FAU kunne kanskje anbefale en rutine som skolen kan promotere.  

 Hva skjer på AKS når skolen anbefaler elevene til å ikke være til stede på skolegården 

under AKS tid? 

i. Dette er fordi en del elever som ikke er på AKS henger der etter at der «gått 

hjem» og skaper uro for de som er på AKS. 

3. Referatet fra fellesmøtet for FAU’ene på Homlia 11.2.19 – her trengs det en 

presisering/oppklaring 

 Andreas vil at det presiseres i referatet at FAU ikke har problemer med engasjement 

og at det ikke må bli stående. 

 Videre står det at elevene lever i et parallelt samfunn. Det stemmer ikke, men det 

som ble sagt var at det er utfordringer med mobilbruk.  

4. Kort oppsummering av foreldrekonferansen i regi av Oslo KFU onsdag 20. mars.  

 Andreas var tilstede og referat blir sendt ut.  

 Det var en del stands som delte ut informasjonsbrosjyrer. Andreas delte noen av 

disse på møtet.  

5. Forslaget om å arrangere en ombrukskveld.  

 Etter forslag fra rektor foreslår vi å arrangere en ombrukskveld enten 11. eller 12. 

juni, i samarbeid med skolens miljøuke 

6. Nytt om natteravn 

 Oppslutningen har gått ned på både Åsbråten og fra Hallagerbakken.  

7. Skolegruppemøte tors 25.4 er det noen som kan dra? 

 Andreas sender ut agendaen for møtet: 

i. Laget rundt eleven 

ii. Nettvett 



8. SMU 

 Dusjing etter fysisk 

i. Det er utfordringer med å få elevene til å dusje og skolen har ingen 

muligheter å tvinge de. Derfor er det fortsatt svært få som dusjer. 

ii. Det ble tatt opp at noen lærere kommer med tomme trusler om at hvis det 

springes mellom dusjene så blir de sendt til rektor.  

 Det ble informert om dysleksivennlig skole. Det er en stor prosess å bli sertifisert.  

i. Rosenholm har valgt å ha et tett samarbeid med Holmlia skole slik at man 

kan bruke deres kompetanse på området.  

 Bush ble snakket om.  

i. Kinosalen som ikke er brannsikret ble tatt opp 

ii. Klatretilbudet er dyrt og en del skoler på Holmlia benytter seg av det, men 

ikke Rosenholm 

 Det skjer mange ulike skoledrevne aktiviteter på friminuttene.  

 Kan rektor redegjøre neste gang for hvordan skolen bruker Søndre Aas gård i 

undervisning og aktiviteter? 

 Friminuttene funker bra. 6. og 7. klassene har tilgang til gymsalen. 

 Det ble foreslått at elevrådsrepresentantene kan være til stede uten lærer til stede. 

Men kanskje det er bedre at en annen lærer er tilstede? 

 Det er mye rykter som spres om hvordan det er på Holmlia i 7. klasse. 

 Forventninger til FAU:  

i. Skolen forventer at FAU samarbeider med andre FAU’er.  

ii. Elevene mener man bør arrangere et felles arrangement i skoletiden 

sammen med de andre barneskolene slik at man spleiser elevene som skal 

starte på Holmlia skole bedre. SMU mener at skolen bør ta dette videre.  

9. Eventuelt:  

i. iPad-skole 

a. Andreas informerte om at skolen er langt på vei til å beslutte å bli en iPad skole 

for alle trinnene. (Info fra forrige driftsstyremøte 1.april) 

b. Det ble spurt om hva de ergonomiske konsekvensene vil bli for elevene.  

ii. Gunhild har vært i England på skoletur med sin skole.  

a. Hun spurte om hvordan de engasjerte foreldrene. Da ble det vist til at barna 

lager utstillinger som engasjerer foreldrene til å komme.  



b. I England har man også fokus på å premiere flinke elever. Kunne man gjort noe 

liknende her? 

iii. På foreldremøte i blant annet 4. klasse ble foreldrene delt inn i mindre grupper hvor ulike 

temaer ble diskutert. Det var meget vellykket og engasjerende.  

iv. 17. mai komiteen informerte om at alt er på stell! 

10. Dato for neste møte.  8. mai klokken 19.00 

 

 


