
Referat fra FAU-møtet onsdag 10.10 2018 kl. 19. Rosenholm skole 

Tilstede: 

Gullborg Støldal (rektor) 

Fahad Awda 1B 

Mia Østergaard (1B) 

Tanja Christiansen (2A) 

Mohammed Fawzi (2B) 

Sigrid-Helen Lucassen (2B) 

Kristoffer Fløgstad (3B) 

Shifali Singh Diesen (3B) 

Siri Breda-Ruud (4AB) 

Gunhild De Presno (4AB) 

Åshild Setvik (5A) 

Caesar Qvennerstedt (5B) 

Andreas Bredal (6B) 

Johan Hake (7 AB) 

Tonje Mallaug (7AB) 

 

Meldt forfall: Tove Schmidt Galaaen og Rikke Skaar (begge 1A), 

 

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

2. Informasjon fra rektor 

• I gang med friluftsopplegg med 4. og 5. klasse 

• Prøvde å ha en runde med Blime’-dansen men det regnet litt bort. Nytt forsøk på FN-

dagen. 

• Rosenholmdagen 

o Egenløsning på opplegget som KN har kommet med.  

o Knytter opp innsamling mot egen side for spleis. 

o Har et løp rundt gården på dagen som foreldre kan sponse 

o Har et kor som skal synge og en noen som skal danse på dagen 

• Det jobbes med en tettere dialog mellom lærere og foreldre. Det sendes derfor flere 

skole-sms’er fra lærerne til foreldrene. 

• Jobber med en tettere oppfølgning for de som har vedtak om særskilt norsk. 

o Har fått flere elever til å få særskilt norsk. 84 av 200 elever totalt 

• Jobbet videre med "tenk høyt, regn bedre" et matematikk-verktøy som gjør det mer 

spennende å jobbe med matematikk. 

• Bruker mye penger på kunst og håndverk om dagen.  

o Mange ansatte som tar i bruk en kollega som er lektor i kunst og håndverk.  

• I de ulike sosiale gruppene skjer det mye i uken. 

o Biblioteket brukes til dans og drama 

o Idrettssalen brukes alle dager 

o Koret funker også som sosialiseringstiltak mellom kl 15 og 16 på tirsdager. 

o Det er tiltak som treffer bredere, særlig de som ikke vil spille fotball eller leke 

boksen-går 

• Engasjert elevråd! 



• Noen lyskastere har vært av og det skyldes at noen lyskastere ikke virker. 

Undervisningsbygg er på saken. Kameraanlegget skal virke nå og da vil «uønskede» 

bevegelser på kveldstid/nattestid på skolens område føre til streng stemme over 

høyttaleranlegget! 

 

3. Nytt fra SMU 

• Neste møte er 31.10 

4. Nytt om natteravn 

5. Videre planlegging av Rosenholmdagen 18.oktober. 

• Se eget notat 

6. Halloween og Lucia – stunt 

• På halloween gjøres det litt ulikt i de ulike klassene 

• Hans Petter stiller med musikkanlegg den 13e 

o Må finne ut om det krasjer med noe skolen gjør.  

7. Det ble tatt opp noen saker: 

- Gunhild lurte på om det var mulig om elevene kunne skrive direkte i mattebøkene, i stedet for å 

skrive av alle stykkene, hvorpå rektor svarte at dette ikke bare er et spørsmål om penger, men også 

om pedagogikk 

- 3B får ikke ukeplanen på skolemelding. Dette skulle rektor sjekke opp. 

- Alle oppfordres til å laste ned skolemeldingsappen! 

-Det ble også sagt noe om epler, som hverken referenten eller FAU-lederen husker hva var! 

Beklager!! 

8. Dato for neste møte: 14.11.18, kl.19 

Caesar tar med kaffe, men hvem tar med kake?? 


