
Referat fra FAU-møtet onsdag 12.09 2018 kl. 19-21. 

Rosenholm skole 

 

Tilstede: 

Johan Hake (7AB), 

Andreas Bredal (6B) 

Beate Daar (3A) 

Tonje Mallaug (7 AB) 
Rikke Skaar (1A) 
Gunhild de Presno(4AB) 
Mohammed Fawzi (2B) 
Sigrid-Helen Lucassen (2B) 
Caesar Qvennerstedt (5B) 

Tanja  Christiansen(2A) 

Awda 1 B 

 

Meldt fravær: Siri Breda-Ruud (4A/B), Åshild Setvik (5A), Gullborg Støldal (rektor) , Tove Schmidt 

Galaaen (3B),  Jorge Moreno (5B) 

 

1. Godkjenning av sakslista til i dag. Godkjent.  

2. Konstituering av årets FAU 

Leder:    Andreas Bredal 

Nestleder:   Sigrid  

Sekreter:   Johan Hake 

SMU representant:  Gunhild Garcia de Presno, vara: Caesar Qvennerstedt 

3. Informasjon fra rektor (via Andreas) med diskusjonspunkter lagt inn. 

• Oppstart har vært meget bra!  

• God stemning i friminuttene!  

• Ny inspeksjonsplan med nye områder, skal i enda større grad sikre at vi får sett alt. 

• Sosiale tiltak i storefri: 
Gymsal: 3 dager til 7.trinn, 3 dager til 6.trinn. Faste aktiviteter. 
Spillgruppe: For utvalgte elever/grupper 2 dager per uke. 
Biblioteksgruppe: For utvalgte elever/grupper 2 dager per uke. 
Gruppe på musikkrommet: For utvalgte elever/grupper 2 dager per uke. 

  

• Ok oppslutning på foreldremøtet, vi ønsker oss enda flere neste gang. 
• Hvordan få flere foreldre til å møte på foreldremøter? 

o Veit vi hva grunnen for at foreldre ikke kommer? 

o Kan klassekontaktene (FAU) ta ansvar, kanskje ringe rundt? 

o Barnepass var meget bra!! 

▪ Hva med å åpne opp for barn som IKKE går på skolen? 

o Foreldremøte over flere dager? 

o Be foreldrene ha med en matrett slik at de vet hva de skal gjøre? 



o Lage informasjonsvideo(er) sentralt fra Osloskolen som profesjonaliserer 

presentasjonen? 

o Bestille tolker? 

o Melde seg på? De som ikke har svart kan ringes før møtet? 

o Referat som sendes hjem som skal skrives under av alle foreldre? 

• Elever per trinn:  
o To nye 1. klasser, 15 elever i hver klasse. 
o Base 1: 9 
o M-gruppa: 6 
o 2a/2b: 24/25 
o 3a/sb: 19/17      
o 4a: 23 
o 5a/5b: 19/20 
o 6a/6b: 17/15 
o 7ab: 28 
o Totalt. 252 

  

• Rosenholm-dagen: 18 oktober 
o Knyttes opp til Tv-aksjonen og Kirkens bymisjon: Mindre alene sammen 
o Undervisningsopplegget som er tilgjengelig på Salaby passer fint til våre 

sosiale mål 
o Vurderer skoleløp på dagen 
o Hver klasse har ansvar for å vise frem noe slik som i fjor 
o Felles start utenfor adm.bygg 
o Vi håper FAU lager kafe i gymsalen☺ 

  

• Hærverk: Ruteknusing/bom kjørt ned. Dette går av skolens eget budsjett. 
o Natteravnene har registrert at det sitter mange ungdommer (18-26) års alderen 

på fredags kvelden. 

o Det er ikke alle flomlysene som er tent på kveldene, hvorfor det? 

4. Info om KFU-møtet 18. oktober 

• 18.10 er det KFU møte (samme dag som Rosenholmdagen). Vi ser om vi kan avse en eller to 

FAU’ere til dette møtet.  

5. Gjennomgang av årshjulet, spesielt høstens aktiviteter. 

• Rosenholmdagen. Se pkt 6 

• Halloween (31.10) 

o Klassevis -> Klassekontakt har ansvar for å få til noe 

o 4. klasse arrangerte en Halloween.fest i fjor hvor de som ikke var på egen fest kunne 

komme.  

• Juleavslutning  

o Klassevis -> Klassekontakt har ansvar for å få til noe 

• Nyttårsball 

o 7. klassekontaktene  

6. Planlegging av Rosenholmdagen 18.oktober. 



• 1/3 av pengene skal gå til elevrådet? 

• Alle foreldre i klassen skal ta med mat.  

• 2. og 7. trinn  tar med kaker. 1. trinn, samt  3.-6. trinn tar med middagsretter 

• Maten leveres i Rosenholmhallen mellom 16:30-17:00. 

• Oppfordrer å ta med fingermat. Absolutt ikke mat med saus eller suppe eller 

mat som trenger, kjøling eller oppvarming. 

• Merk av hvis maten er: Halal, glutenfri, eller uten melk. Foreldre med 

spesielle behov bes ta ansvar å ta med mat til sitt eget barn og merke det. 

Den maten blir plassert på egne godt merkede bord.  

• Starter kl 17.00 

• Oppmøte kl 16 med rigging 

• 4 foreldre fra hver klasse skal stille opp med hjelp. 

• 1 til rigging  

• 2 til salg (ulike tidspunkter) 

• 1 til ned-rigging  

• 25 liter ublandet saft.  

• Vi må få låne en vannkran som ikke er på do. 

• Skolekjøkken bør kunne funke. 

• Kjøpe dunker vi blander i.  

• Johan tar kontakt med korpset om rumpetasker til å ta imot penger.  

• Tonje tar ansvar for å ta imot Vipps.  

• Hva med å ha en egen foreningsvipps? Koster 1.5% 

• Søppelhåndtering 

• Vi må ha egne søppelhentere 

• Stativ for søppelsekker 

• Engangshansker for søppelhåndtering 

• Alle i FAU som har refleksvester tar de med seg 

• Caesar får skrivesaker (plakater, penner, tusj, tejp) fra Gullborg. 

• Vi må ha pappduk. 

• Organiseringskomité. Møtes hjemme hos Caesar torsdag 27.9 

• Tanja 

• Mohammed 

• Sigrid 

• Johan  

• Caesar 

7. Fadderordning 

• FAU stiller seg positive til en- til- en fadderordningen som nå er gjenopptatt, men hvorfor lå  

fadderordningen nede for 5.trinn i fjor? 

8. Foreldrestunt 

• 13.desember: Lucia-stunt? 

9. Dato for FAU-møtene utover høsten, alle dager kl. 19: 

• 10. oktober, 14. november, 5. desember 


