
Referat fra  FAU-møtet onsdag 14.11 2018 kl. 19. 

Rosenholm skole 

Tilstede: Andreas, Caesar, Johan, Åshild, Kristoffer, Sigrid, Tonje, Siri, Mia, Shifali, Gullborg 

 

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

2. Informasjon fra rektor 

• Juleverksted og grøtservering torsdag 6.12  

o Sigrid og Tonje stiller fra FAU med å hjelpe  

• Parkering har blitt et problem nå når det er sperringer på veien. Naboer bruker da skolens 

parkering. 

o Skolen vil bruke parkeringsselskap for å begrense bruk av parkeringsplassen på 

dagtid.  

o Skolen oppfordrer foreldre å IKKE kjører barna sine da det er så trangt på 

parkeringsplassen. Eventuelt kan foreldrene svinge nedom inngangen til gymsalen og 

slippe av elevene der.  

• Undervisningsbygg vill installere nytt gulv i gymsalen og så vil man vurdere å installere nytt 

kjøkken i mat og helse rommet. HURRA!! 

• Foreldre som har lånt klassehus på kveldstid har ikke skrevet under på nok papirer når de har 

lånt disse. Rutiner vil bli endret og de rette papirene vil heretter bli brukt.  

• De neste punktene handler om matserveringen på AKS, punkt 6 på dagsorden. Noe her er 

informasjon fra rektor (svarte prikker), noe er innspill fra FAU («hvite» prikker) 

• Undervisningsbygg nekter AKS å lage mat i klassehus 12(?), da det ikke er korrekte 

matlagingsfasiliteter i bygget. Man kan ikke engang koke vann… 

• Når varm mat har blitt servert har dette tatt mye tid av den undervisningsstøttende 

aktiviteten. Serveringen må også skje nede i klassehusene. 

o Men noen dager er ikke matserveringen bra nok, f eks grønnsaker og dipp eller bare 

knekkebrød er ifølge flere i FAU ikke bra nok i 3.og 4. klasse. 

o Noen får aldri grønnsaker.  

o Aks burde ikke la barna bestemme helt hva som skal serveres, selv om 

elevmedvirkning er bra. Hvis resultatet ikke dekker minstemål, eller de 

retningslinjene som faktisk finnes, må man bedre rutinene. 

o Det skal ryddes opp i rutiner rundt matserveringen på Aks.  

o Kunne man endret rutiner rundt varmmatservering når/hvis vi får et nytt mat og 

helse rom?  

o Kunne elever i mat-og-helse lage mat til Aks? 

• Rosenholmdagen var bra! 

o Løpet funket meget bra. Elevene hadde det kjempegøy! Til og med førsteklassingene 

sprang opp til flere runder. 

o Lærerne gav tilbakemeldinger om at kafeen funket bra. 

o Det ble gjort noen nye tiltak som funket bra. 

o Vi samlet totalt inn 26 000 kr som ble sendt videre til TV-aksjonen. Dette er 11 000 kr 

mer enn forrige år.  

o Tilbakemeldinger fra elever, lærere og foreldre er at dagen var bra! 

 



• Flomlysene bør virke på skolen. Særlig på fredagskveldene. Vaktmesteren er meget opptatt 

av å spare strøm men skal få beskjed om at flomlysene skal være på kvelder. Så var det noen 

lyskastere som ikke virket.  

• Høstens utviklingssamtaler er satt i gang.  

o Innen 15. jan skal lærerne hatt utviklingssamtaler med alle elever.  

o Dette mener FAU er for seint. 

• Samarbeid med Bush har inspektør ansvaret for.  Kontakt er opprettet men av ulike grunner 

har ting tatt mer tid enn ønskelig.  

o Skolen ønsker da primært aktiviteter som ikke skolen kan tilby selv.  

• En elev har besluttet å bytte skole. Dette trigger mange rykter. Skolen opplever at elever 

noen ganger ikke finner seg til rette med de aktivitetene de fleste andre elevene gjør. Derfor 

har skolen etablert alternative aktiviteter for å fange opp disse. Likevel faller noen utenom. 

Skolen jobber aktivt med dette.  

o Noen elever opplever fortsatt at det å si ifra til en lærer på skolen ikke alltid leder 

frem. 

▪ Rektor sier at enkelte lærere ikke alltid reagerer likt, men de får lik instruks.  

▪ Rektor har ukentlig samtaler med lærere om hvordan de reagerer. 

o Begrepet "snitch" brukes fortsatt aktivt og det blir hengende ved enkelte elever.  

o Kan man engasjere foreldre mer aktivt? 

• Det ligger mye sneiper igjen på skolegården når skolen starter. 

o Vaktmesteren eller Aks kanskje kan se over dette litt tidligere slik at barna ikke møter 

det når de kommer på morgenen.  

3. Nytt fra SMU 

• Nye aktiviteter i storefri.  

o Brettspillgrupper 

o 2. trinn i biblioteket 

o Sosiallæreren har jente- og gutte-grupper 

▪ Hvorfor har man JENTE og GUTTE-grupper? 

▪ Hvorfor han man ikke aktivitets-grupper? 

▪ Hva med de jentene som faktisk vill være med å tegne (en gutte-aktivitet) 

o Gymsalen blir brukt av 6. og 7. trinn 

• Man har økt antall soner i skolegården som blir "patruljert" av lærerne 

• Koding for 4. klasse.  

o Veldig få elever som har meldt seg på 

• Ipad har blitt vurdert å bli kjøpt inn. Men det er ikke noen data som tilsier at det virker 

positivt og derfor er man avventende.  

• Man jobber med konseptet «Drømmetimen». 

o Lærerne skriver ned hva de forventer seg av elevene 

o Elevene skriver ned hva de forventer seg av lærerne 

o Dette skal legges til grunn for at man skal få et sett med verdier 

• Sosial kontroll ble et tema på forrige SMU-møte 

o Eldre søsken og foreldre påvirker muligens elever på skolen og det er ikke ønskelig 

o Skolen jobber med å få kartlagt dette og er i kontakt med den eller de dette gjelder  

• Sosiale medier er en stor utfordring 

o Foreldre tar ikke nok ansvar for sine barn mht bruk av sosiale medier.  

o Hvilke regler har skolen for mobilbruk på skolen?  



• Norsk-kompetansen blant 1. klassingene har vært økende de siste årene, men i år har den  

gått ned. 

• Helsesøsteren har vært sykmeldt siden tidlig høst.  

 

4. Nytt om natteravn 

• Åsbråtengruppen har slitt litt med rekruttering 

• Neste år bør vi gå på Halloween. 

5. Evaluering av Rosenholmdagen 18.oktober 

• Litt søl på saftkontrollen 

• Bør ha en klasse mindre som baker kaker.  

• Det at kaffe var gratis var en hit! 

• Smart å selge tallerkener først, men kan man løse det på annen måte? Det genererer mye 

søppel! 

6. Innspill fra en forelder på 1.trinn: Kan maten på AKS gjøres mer attraktiv? Gjerne varm mat. 

• Tatt under rektors kvarter  

7. Planlegging av Lucia-stunt 13.12 

• Møtes 07.30 med pepperkaker og musikkanlegg. 

8. Dato for neste møte 

• Onsdag 5.12.18 kl. 19 

 

Caesar tar med kaffe 

Hvem tar med noe å bite i? 

Meld fra om du ikke kan komme til andreas.bredal@osloskolen.no 

 


