
 

 

Referat, FAU-møte Rosenholm   
13. februar 2020 – kl. 19.00  
Tilstede: Misbah Ashraf (4a), Lene Luck (1A) Geir-Inge Løvstad (7B), Kristoffer Fløgstad (4B). 
Tonje Mallaug (4A), Mia Østergaard (2B), Andrew Wergeland, Inger-Lise Helgesen (6B) 
Rachhid Elazzouzi (Undervisningsinspektør med ansvar for Aks) 
  

Meldte forfall: Gunhild  de Presno (5a), Sara Kinge Bergland (3a), Linda Markham (6a), Shifali 
Singh-Diesen (4b), Ojala Shamsi (1B), Ildri Haltbakk (1A), Siri Breda-Ruud (7a), Andreas Bredal 
(7B), Tove Schmidt-Galaaen (2a), Taha Hussain (1B), Jenny Nytun (2A), Tove Schmidt-Galaaen 
(2a),  Caesar Qvennerstedt (6B), Gullborg K. Støldal (rektor)   
  

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

2. Informasjon fra Rachid da rektor ikke var tilstede.  
  

a: Undervisningsbygg pusser opp sløydrommet, nytt gulv og dører. Rommet vil i tillegg til 
vanlig sløydundervisning benyttes til grupper fra skole/Aks (sosialt fokus).  
  
b: Skolen deltar i SKUP-prosjekt, et utviklingsprosjekt med mål og utforsking gjennom 
kunst. Formålet er å utvikle elevenes evner og nysgjerrighet for læring. Fokus på skolen 
vil være tilhørighet i området og språkbruk. Språkbruk er ifølge Aks leder ikke noen stor 
utfordring på vår skole, men godt med fokus rundt dette.  
  
c: Helsesøster: Misbah ønsket en bekreftelse på hvor lenge skolen har Helsesøster. Det 
er ikke skolen selv som ansetter helsesøster. Vi vet foreløpig at hun er her frem til 
sommeren. Men vi har ikke fått noen indikasjoner at hun ikke vil fortsette etter dette.  
  
d: Brukerundersøkelse på Aks: veldig lav svarprosent, 37% det er det laveste Aks har hatt. 
Det er generell lav svarprosent i Oslo denne gangen.  
FAU ønsker at Aks sender ut påminnelser til foreldrene på slike ting, det var Rachid enig i. 
FAU ønsker varm mat på Aks, samt at Aks skal bli flinkere til å informere om hva slags 
aktiviteter de tilbyr.  
Tonje ønsket å gi tilbakemelding til Aks på at det er enkelte voksne på Aks som ikke 
snakker pent til barna. Enkelte i FAU opplever at de ikke får svar på mailer de sender. Er 
noen voksne syke så må det være en løsning på at foreldre får svar. Rachid følger opp 
dette.  
  
E: Svømming for 4 klasse. Vi opplever at barna ikke får nok svømmetid. Det er fort inn og 
fort ut for å rekke tilbake til skolen. Det er litt dårlig opplegg, føler 4. klasse foreldre som 
er tilstede på møtet. Hvor «lønnsomt» er det for barna, spør vi?  
Aks har også svømmekurs.  
  



F:  Raschid nevnte litt om superbit. Formålet er å styrke forståelse for teknologi og 
programmering. Få en algoritmisk tenkemåte – skolen har ikke vedtatt enda om de skal 
bruke det eller ikke, først og fremst for 6 klasse fra høsten 2020.  
  
  
3. Skoleball: Ingen av arrangørene var tilstede, så dette punktet flyttes til neste møte.  

  
4. Tilbakemelding felles FAU møte med Misbah & Mia: Mia sendte referat fra møte som 
vi mener alle i FAU bør lese. Denne sendes for gjennomgang og evnt diskusjon tar vi på 
neste møte i mars.  

  
5. 17.mai: Komiteen er satt. Vi er klare. Venter på at korpset tar kontakt.   

  
6. Fastsettelse av neste møte.  Onsdag 4. mars 2020 kl. 19  

 


