
Saksliste til FAU-møtet onsdag 06.02 2019 kl. 19. 

Tilstede:  

Johan Hake (7AB),  

Tonje Malaug (7AB) 

Gunhild Garcia de Presno (4B) 

Caesar Qvennerstedt (5B) 

Åshild Setvik (5B) 

Kristoffer Trovik Fløgstad (3B) 

Tove Schmidt Galaaen (1A) 

Siri Breda Ruud (4A) 

Lene Slettestøl Døhlen ass.rektor 

 

Meldte forfall Andreas Bredal (6B), Sigrid-Helen Lucassen (2B), Shifali Singh Diesen (3B), Gullborg 

Støldal (rektor) 
 

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

• Kommentar til referatet fra Gullborg. Hun mener at det jobbes med de elever som 

trenger utfordringer men at det er vanskelig å fylle alle behovene for de rettes mest mot 

den andre skalaen 

2. Informasjon ass.rektor.  

• Noen foreldre er bekymret over at barna springer over innkjørselen på morgenen? Hva 

med å sette opp et gjerde slik at de ikke kan springe ned?  

o Merke opp parkeringsplasser.  

• Alle har fått invitasjonen til storforeldremøte 5.mars kl 18 og alle ansatte skal komme. 

Kjersti Falk kommer og skal snakke om skole-hjem samarbeid. Vi håper på stort 

oppmøte!  

o Hva med å lage et skriv som sendes med ranselposten for å få flere dit, les under 

for sterke ord som kan brukes i dette skrivet. 

• Kjerstin Owren mobbeombudet skal ha møte med elevrådet og alle lærer! 

• Vi har fått ny helsesøster Marita Eldorhagen og hun skal være her mandag, tirsdag og 

torsdag.  

• Vi har en skolelege tilknyttet Rosenholm skole og han kommer innom første trinn i vår.  

• Vi får helt nytt skolekjøkken!! Startes å bygge etter påske.  

o Ting som står på listen for oppussing er gymsalen og M-gruppen. 

• Det er ikke mulig å oppbevare mat, hverken kaldt eller varm mat i klassehusene.  

• Det begynner med barnehagedager i uke 10 og det ser ut som at vi blir opp mot 40 nye 

barn.  

• Grunnet ekstramidler har Henrik startet som ufaglært leselærer. Han jobber mest på 

mellomtrinnet og han har fulle dager og gjør et meget godt jobb. Han skal være her frem 

til sommeren. Deretter vurderes det å ansette noen som skal jobbe fast med dette.  

• Nye bøker, bla på engelsk, har kommet. Det vurderes en ordning for hjemmelån men det 

er ikke landet enn.  

• Skolen vil ikke ha så mye med karneval å gjøre men tenker det er greit at på trinn 1-4 har 

dette. Det er lærerne som skal være ansvarlige for dette. Det er dessverre veldig ulikt hva 

foreldre kan stille opp med og det skaper dilemmaer særlig for de ansvarlige lærerne.  

o Hva med å ha en pool med utkledningsutstyr elever kan låne? 

o Hva med å senke terskelen for hva som er en "utkledning" 



• Lekeledere har det vært en del utfordringer med etter jul. Det skyldes først og fremst at 

det er snø. De fleste lekelederne vil rett og slett ikke være lekeledere men vil heller leke i 

snøen. Det minste har ønsket seg noen bøtter og spader som kan brukes i snø.  

3. Drøfte sakslista til fellesmøtet for FAU’ene på Holmlia 11.februar kl. 18.15-20.00.  «Two stars 

and a wish» på vår skole og et planlagt fellesarrangement for 6. og 7.klassene på Holmlias 

barneskoler er vel det mest aktuelle å drøfte for oss i dag. Innspill til 

«Rosenholmdelegasjonen» tas i mot med takk. Vi kan maks stille med tre personer fra oss. 

Hvem skal dra? Pr. nå er det vel Sigrid og Caesar som har sagt de kan, og jeg kan for så vidt 

også være med, men om noen andre gjerne vil, må dere bli enige på møtet om hvem som 

skal.  

• Hva med å få til dette felles arrangementet vi har snakket om!?!?!? Spille inn dette til 

Trond Nilsen som kanskje kan dra dette? 

• Stars: 

• God dialog med skoleledelsen, spiller på lag. 

• Rosenholmdagen 

• Flat ledelsesstruktur. Ingen streng hierarki. 

• Det jobbes veldig fint med det psykososiale miljøet,  

• Lekeledere 

• Ledelsen jobber masse med enkeltelever som trenger mer 

oppfølgning.  

• Det lages grupper for å lære barna til å sosialiseres.  

▪ Wishes: 

• Vi kunne hatt bedre systematisk på ting som skjer under året. Bedre 

erfaringsutveksling med overkommelige arrangement.  

• Liten respons fra andre foreldrene i klassen.  

• Komme igjennom de kulturelle barrierene. 

 

4. Vi setter ned en gruppe som tenker i forkant av foreldremøtet på høsten for å klare å 

rekruttere flere folk til FAU til høsten. Være tilstede for foreldrene overfor ledelsen! 

• Åshild, Caesar, Gunhild, Tonje og Tove.  

 

5. Det er storforeldremøte på Rosenholm onsdag 5.mars. Se utsendt invitasjon i Portalen 4.feb. 

FAU kan jo drøfte om det er noe spesielt vi bør gjøre i forkant av dette. 

• Bake kake!! Spør 2 foreldre i hver klasse om å bake kake. Synes skolen det er greit? 

Kanskje de kan skaffe kaffe? 

• Det bør være barnevakt 

• Kanskje vi skal bruke noe av de tingene som blir delt på sosiale medier i 

ranselposten.  

 

6. Nyttårsball 

• Var en smashing hit! 

• Mye bra stemning, med fine aktiviteter som limbo, fotobooth, middag, 

dansekonkurranse. 

• Rester ligger i FAU rommet. 

 

7. Parkering 

• Burde hatt en skolepatrulje som kan "vokte" utsatte steder.  



8. Natteravn 

• Trenger folk som kan bli med å gå!  

 

9. Dato for neste møte blir onsdag 6.mars. 

  


