
Referat fra FAU-møtet onsdag 06.06 2018 kl. 19.00 

Rosenholm skole 

 

Tilstede: 

Gullborg Støldal (rektor) 

Misbah Ashraf (2A) 

Åshild Setvik (4A)  

Andreas Bredal (5B) 

Johan Hake (6AB) 

Beate Dar (2A) 

Siri Breda-Ruud (5A) 
Tove Schmidt Galaaen  (2B) 
Rikke Skaar  (7AB) 
 
 

Meldt fravær: 

Jon Steinar Kjøllestad (1B), Hans Petter Solli (2B), Caesar Qvennerstedt (4B), Star Rashid (3A) 

 

 

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

2. Rektor informerer.  

• Foreløpig 29 nye 1. klassinger. Det blir litt nedgang i assistentbruk på 1.trinn. 

• Noen elever flytter. Trist at de flytter, ikke skolebetinget. 

• Lærerkabalen i boks. . Det har vært litt strev for å lande det da en lærer sluttet noe uventet.  

• Ok resultater på overgangsprøvene på 4. og 7. trinn. 

• 7. klassingene har vært på besøk på Holmlia skole 

• Lene, Gullborg og Rashid er mye ute i skolegarden og opplever god stemning! 

• Helsesøster har startet og det funker bra. Dessverre har det vært noe fravær som har gjort at 

hun ikke har vært så tilgjengelig som man kunne ønske. 

3. Oppsummering av felles FAU-møte på Holmlia 15.mai v/Johan 

• Johan refererte fra møtet og sender ut referatet 

4. Oppsummering av 17.mai 

• Ikke alle som skulle være der møtte opp, kanskje overbooke til neste år? 

• Tydeligere skilt for halal pølser.  

• Flott med den nye plasseringen! 

• Ryddingen må organiseres bedre.  

5. Landing av morgenstunt 18.juni 

• Steking av vafler. 

• Musikk ordnes av Hans Petter! Hvordan går det med plakater, Hans Petter? 

• Misbah har ordnet med noen sjokoladehjerter (250 stk!) 

• Tonje ordner saft og syltetøy. Tar med sleiv 

• Åshild ordner flytende smør og tar med vaffeljern og sleiv. 

• Johan tar med skjøteledning vaffeljern. 



• Noen skal danse Macarena! 

• NB! Viktig at dere som har sagt dere kommer kommuniserer godt frem mot stuntet! Om 

noen flere vil være med, si fra til Misbah eller Hans Petter! 

6. Nytt fra SMU 

• Jobbet med positive ord! 

• Representanter fra Elevrådet mener at stemningen er bedre! 

• Elevene opplever at lærer og ledelse gjør mye for barna! 

• Elevene synes det er synd at man ikke kan ha vannkrig. 

• Det er opprettet en elevombudsmann i kommunen som skal hjelpe med mekling mellom elev 

og lærer 

• Det er noen få elever som sliter med utfordringer og der har ledelsen styrket inspeksjon ved 

storefri. 

• Sosiallærer har mange samtaler (der det trengs) i de ulike klassene.  

• Man jobber med trivselstilltak med jenter på de høyere trinnene.  

• Rashid har kommet godt inn arbeidet nå! 

• Lærerne har et skjema som skal brukes når det brukes stygt og ufint språk i klassen. 

7. Dato for første møte neste skoleår. 

• Avhengig av når første foreldremøte er så tar vi det enten 22.8 eller 29.8. 

 


