
Referat fra FAU-møtet onsdag 8.mai  2019  
Rosenholm skole 
 
Gullborg Støldal (rektor)  
Mahamed H.M (2B) 
Tonje Mallaug (3A)  
Siri Breda Ruud (4A)   
Gunhild Garcia de Presno (4B)   
Caesar Qvennerstedt (5B)   
Åshild Setvik (5B) 
Andreas Bredal (6B)  
Johan Hake (7AB),    
 
Meldt forfall: 
   
Tove Schmidt- Galaaen (1A)  
Mia Østergaard (1B)  
Tanja Christiansen (2A)  
Sigrid-Helen Lucassen (2B)  
Kristoffer Fløgstad (3B) 

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

 Rektor fikk oppklart punktet om å ha en annen lærer til stede under klassens time fra 

referatet fra forrige gang, slik at elevene kan prate mer åpent.  

2. Informasjon fra rektor.  

 Skolen følger opp saken om springing mellom dusjene etter gym. 

 Det er godt å ha på plass helsesøster.  

 Mat & helse rommene jobbes det mye med, både helg og hverdag.  

 Arbeidet med gymsalen er også påbegynt. 

 Det jobbes mye med å få på plass ting rundt 17. mai og forberedelser til neste år. 

 Det jobbes med læringsmiljø. Arbeidet er rettet mot klasser og enkeltelever. Det er et 

arbeid man gjerne kunne sett gått fortere frem. PPT er også inne og utreder 

enkeltelever for å ev. frigjøre ressurser for spesialundervisning.  

 Hvordan følger skolen opp undervisning i nettbruk, f. eks det å dele bilder og filmer 

av andre barn? Det står i fagplanene til elevene og hvis regler blir brutt følges det 

opp. Det var en hendelse hvor noen på Aks hadde blitt filmet av elever som IKKE går 

på Aks. Dette blir fulgt opp både med hensyn til nettbruk, men også med tanke på at  

elever som ikke går på Aks ikke har mulighet å være på skolen.  

 Skolens ordensregler ble etterspurt og Gullborg kommer til å legge dem ut på 

nettsiden om de ikke ligger der alt.  

 Det jobbes videre med planer om å få inn iPads til skolen. Det er håp om at dette kan 

«rulles ut» allerede tidlig neste skoleår, men personalet må kurses først.  



 Prosjekt med Søndre Aas blir videreført hvor grupper fra Aks har opplegg på gården. 

3. trinn har også et prosjekt med kyllinger gående. Samtidig har skolen fått forbud 

om å ha rugekasser i klasserommene. Videre utvidelse av samarbeid må avvente 

byrådets evt. satsning på området. 

 Rektor svarte på Gunnhilds utfordring hvor kulturelle innslag eller kunstsprosjekt kan 

være med på å få flere foreldre til skolen f eks på utstillinger ol. Skolen jobber 

sammen med SKUP for å få til ulike aktiviteter til neste år. 

  Det blir ca. 100 barn fra Rosenholm som går i 17. mai toget. Korpset går med 

Lusetjern. Oppmøte på skolen er 09.45. Bussene går 1030. 

3. Gjenbrukskveld 

 Gymsal og musikkrom kan brukes. Pr. nå ligger det an til at det kan bli 12.juni, men 

dette er visstnok også datoen AKS planlegger sin sommeravslutning, og disse 

«eventene» bør ikke kollidere… 

4. Vennegrupper 

 Bør kjøres i gang i 1. klasse. 

 Det er opp til hver enkelt klasse å sette i gang.  

5. 17.mai 

 Det ble delt mange gode planer om hva som kommer å skje! Vi gleder oss! 

6. Nytt om natteravn 

 Litt dårlig oppmøte som har gjort at det ikke har blitt gått natteravn hver fredag i det 

siste, hverken fra Nord eller Sør.   

7. Eventuelt  

 Vi tar sommeravslutning den 7.juni på Holmlia kulturkafe kl. ??. Tonje sjekker 

tilbudet. 

8. Dato for neste møte: 

Siste møte for året blir onsdag 5. juni kl. 19.00! 

 

Hvis Caesar tar med kaffe, hvem kan ta med kake? 

  

 


