
Referat fra FAU møte onsdag 9. januar 2019. Rosenholm skole. 
 
Tilstede:  
Tove Schmidt Galaaen (1A) 
Fahad Awda (1A) 
Tanja Christiansen (2A) 
Mahamed H. Mahamoud (2B) 
Sigrid-Helen Lucassen (2B) 
Shifali Singh Diesen (3B) 
Gunhild Garcia de Presno (4B) 
Caesar Qvennerstedt (5B) 
Åshild Setvik (5B) 
Andreas Bredal (6B) 
 
 
Meldt forfall: Johan Hake  (7AB), Rikke Skaar (1A), Mia Østergaard (1B), Tonje Mallaug (3A), 
Siri Breda-Ruud (4A) 
 
Referat fra sist og saksliste til i dag godkjent 
 
Informasjon fra rektor:  
 
Helsesøster 
Rektor kunne informere om at det er ansatt en ny helsesøster på skolen. Hun begynner «for 
alvor» til sommeren, da hun må gjøre seg ferdig med studier først. Frem til sommeren vil 
hun være på skolen innimellom. Noen uker inntil fire dager.  
 
Skolekor 
Fra etter nyttår kan også 1 klasse synge i skolekoret.  
 
Utstyr 
Skolen har kjøpt inn noen nye skolepulter og stoler og byttet ut de gamle og slitte.  
Det er kjøpt inn lettleste engelske bøker til alle klassetrinn. Bøkene er på ulike nivåer, fra de 
helt enkle til de mer avanserte.  
 
Diverse om Aks  

• Det jobbes med at aktivitetsskolen skal kunne benytte skolemelding. Det vil 
forhåpentligvis gjøre kommunikasjon mellom Aks og foreldre med barn på Aks bedre 
og mer toveis. Aks har problemer med å få foreldre til å lese utsendt informasjon, og 
gi tilbakemelding angående feriepåmelding. Kanskje skolemelding kan bedre på 
dette? 

• Fra høsten av blir det gratis kjernetid til og med 4 trinn. Det jobbes med å forbedre 
tilbudet og bemanningen.  

• Det skal være minst 2 læringsstøttende aktiviteter i uken for hvert klassetrinn. Noen 
læringsstøttende aktiviteter foregår litt sent på dagen, så de barna som drar hjem 
tidlig kan gå glipp av læringstøttende aktiviteter.  

• Kan Aks gjøre det mer synlig på ukeplanen hva som er læringsstøttende aktiviteter? 



• Det er utarbeidet ny rammeplan for Aks og den stemmer overens med hvordan Aks 
på Rosenholm jobber.  

• Skolen og Aks vil ha noen felles planleggingsdager slik at de kan bli enda mer 
samkjørte. 

• Rektor bekrefter at det jobbes med maten på Aks (Ref. forrige FAU møtes referat). 
Det skal ikke være noen restriksjon på mengde mat barna kan spise på Aks. En 
forelder sier at hennes barn gjentatte ganger har sagt at maten på Aks er «grisete», 
det vil si at pålegget er uappetittlig. Rektor noterer seg dette.  

 
I pad på skolen, igjen 
Ledelsen er fortsatt i tenkeboksen på om Ipad er noe skal tas i bruk i undervisningen. Det må 
regnes nøye på totalkostnadene med å kjøpe inn Ipad, blant annet må nett tilgangen 
utvides. Ipad blir uansett ikke innført før i august, rektor skal holde FAU løpende informert.  
 
Ny post-og e-postadresse til skolen 
Skolen har tatt i bruk ny post adresse: Oslo kommune, Utdanningsetaten. Rosenholm skole 
Postboks 6127 Etterstad 0602 Oslo 
E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no 
Skriv Rosenholm i emnefeltet, slik at mailen blir videresendt til skolen. All post til skolen skal 
journalføres, derfor endres adressene.  
 
Elevundersøkelse 5-7 trinn 
Elevene på 5-7 trinn har deltatt i elevundersøkelsen. Rektor tror elevene syns det var 
krevende å gjennomføre undersøkelsen til tross for at de på forhånd fikk en grundig 
gjennomgang i hvordan undersøkelsen skulle besvares. To voksne hjalp elevene underveis i 
undersøkelsen og det var særlig elevene på 5. trinn som trengte hjelp til å forstå 
spørsmålene i deler av undersøkelsen. Undersøkelsen har mange spørsmål, både 
obligatoriske og tilleggsspørsmål. Elevene svarte kun på de obligatoriske spørsmålene, da 
rektor mente at det var mer enn nok å svare på. 94 elever deltok i undersøkelsen. 
 
Under vises resultat fra relevante spørsmål: 
 

• Trives du på skolen? 4,4 i snitt 
o 47 trives svært godt 
o 40 trives godt 
o 7 elever trives litt eller ikke noe særlig  

 

• Har du noen å være sammen med i friminuttene? 4,7 i snitt (opp fra 4,6 i fjor) 
o 74 svarer alltid 
o 12 svarer ofte 
o 6 svarer noen ganger 

Rektor sier at dette er i samsvar med hva hun observerer i friminuttene 
 

• Bryr læreren din seg om deg? 4,5 i snitt (opp fra 4,4 i fjor) 
o 55 svarer alle lærerne 
o 30 svarer de fleste lærerne 
o 9 svarer noen få 
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• Er det arbeidsro i timene? 3,5 i snitt 
o 18 svarer enig 
o 35 svarer litt enig 
o 23 sier verken eller 
o 4 sier helt uenig 

Rektor kjenner seg ikke helt igjen i disse tallene. Hva som er arbeidsro er en subjektiv 
opplevelse. For eksempel svarte elever fra en klasse hvor det er god arbeidsro at de 
opplever at det ikke er det.  

 

• Får du nok utfordringer? 
o 25 svarer i de aller fleste fag 
o 35 svarer i mange fag 
o 23 svarer i noen fag 
o 11 svarer i få eller ingen fag 

 
Spørsmål fra FAU:  

 
Hvordan gir skolen nok utfordringer til de elevene som trenger det?  

 
Rektor sier at det ikke arbeides like systematisk med å gi de elevene som trenger det ekstra 
utfordringer. Men det benyttes tenkeverktøy, spørsmålsmatriser, gruppearbeid, lærerne 
finner ekstra oppgaver. I matematikk har faglærerne gitt faglig sterke elever mer krevende 
oppgaver. Noen ganger kan elever sitte i administrasjonen og jobbe med ekstra oppgaver. 
Rektor sier at Ipad vil øke muligheten til å gi individuelt tilpassede oppgaver. Lærerne er 
presset på tid og kapasitet i klasserommet, og når det er en ekstra ressursperson i 
klasserommet brukes han/hun til å støtte de mindre faglig sterke elevene. I det nye 
budsjettet er det mer rom for ekstra ressurspersoner, og da vil det bli større mulighet for å 
jobbe med de faglig sterke elevene.  

 
En forelder i FAU spør om mulighet for individuelle lekseplaner, og en annen forelder minner 
oss på at det også er foreldrenes ansvar å sørge for at barna får nok utfordringer.  
 
 

• Vet du hvilke regler som gjelder på skolen? 4,7 i snitt (av 5), har gått opp siden i fjor 
o 74 svarer alltid 
o 16 svarer ofte 
o 4 svarer noen ganger 

 

• De voksne hjelper oss å følge reglene. 4,6 i snitt (av 5), opp fra 4,5 i fjor 
o 62 svarer alltid 
o 25 svarer ofte 
o 7 svarer noen ganger, sjelden 

 

• Er det riktig at vi er greie med hverandre? 4,9 i snitt (av 5), opp fra 4,8 i fjor 
o 78 sier alle 
o 12 sier de fleste 



o 3 sier noen få 
 

• Reagerer de voksne på det hvis noen ikke er greie? 4,5 i snitt, ned fra 4,7 i fjor 
o 57 svarer alle 
o 28 sier de fleste 
o 3 sier ingen 

 

• Er du blitt mobbet siste måned? 4,6 i snitt, ned fra 4,7 i fjor 
o 74 svarer nei 
o 14 svarer en sjelden gang 
o 3 svarer 2-3 ganger i måneden 
o 3 svarer flere ganger i uken 

 
Etter rektor har forlatt møtet 
 
Lucia stuntet 
Ble vel gjennomført, til tross for at det var flere klasser som hadde juleavslutning/frokost i 
samme tidsrom. FAU ønsker at det i 2019 ikke blir arrangert julefrokoster for klassene på 
Lucia-dagen, slik at vi kan lage et enda bedre stunt og at alle elevene kan få glede av 
arrangementet. Det er fint hvis skolen kan spre dette budskapet, vi kan også prøve å huske 
på det selv når julen nærmer seg.  
 
Nytt fra natteravn 
Caesar kunne fortelle om en urolig natteravnkveld første fredag (lørdag?) i januar. Det var 
noe uroligheter i og utenfor Bush ved stengetid. De ansatte på Bush hadde problemer med å 
få ut en gjeng gutter i 20-års alderen. Urolighetene utartet seg på bussen mot Holmlia 
stasjon og en ung mann ble angrepet av nevnte gjeng inne på bussen ved busstoppet 
Rosenholmveien. Natteravnene grep inn i slagsmålet, guttegjengen kom seg ut av bussen og 
løp av gårde. På Holmlia stasjon ventet politi og ambulanse. Det er uklart hvorvidt politiet 
fikk tak i gjerningsmennene.  
 
FAU syns dette er urovekkende, det er ille og helt uakseptabelt at passasjerer blir slått ned 
på bussen, men også fordi denne gjengen hadde tilbrakt kvelden på Bush, hvor det er mange 
mindreårige helt ned i 13 års alderen på en fredags kveld. Hva gjør Bush for å hindre slike 
hendelser i å oppstå? FAU mener det ikke er bra at «ungdom» over 20 år er på Bush, og at 
ledelsen på Bush må ta ansvar for hvem som ferdes inn og ut av klubben. På klubbens 
hjemmesider står det at der er åpent på fredager for barn mellom 13 og 18 år, så ingen over 
20 år burde ha noe på Bush å gjøre der på det tidspunktet. Musikk studioet stenger klokken 
21 på fredag.  
 
Hva skjer med foreldremøtet om nettvett arranger av FUG og Voksne for barn,og hva er 
reglene for bruk av youtube på Aks?  
Vi glemte å spørre rektor om dette før hun gikk fra møtet, så Sigrid-Helen tok kontakt med 
henne på e post i etterkant. Her er svaret hun fikk:  
 
Vi har ikke fått dato ennå (fra FUG) men satser på å få det til i løpet av våren. Holder dere 
orientert.  



 
Jeg tok opp YouTube-bruk på Aks i forkant av møtet med Rachid. Aks vil heretter følge 
regelverket på skolen.  
Dvs at søk på musikk og lignende skal være innenfor gjeldende aldersgrenser og uegnede 
nettsteder skal forbys.  
Dette skal gås gjennom med ansatte og elever på Aks.  
 
Neste møte er 6 februar.  
 


