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Saksliste til i dag og referat fra forrige FAU-møte godkjent 
 
Nytt fra rektor: 
 
Mat på Aks 
Det er startet en prosess med å forbedre mattilbudet på Aks med utgangspunkt i det som 
allerede serveres, det vil si brødmat, frukt og grønnsaker. Det skal ikke være noen 
begrensninger på antall knekkebrød, brødskiver og lignende barna kan spise. Noen spiser tre 
skiver og andre spiser kun en. Det skal serveres frukt og eller grønnsaker til måltidene på 
Aks. Rachid følger opp denne prosessen.   
 
Det er ikke aktuelt å servere varm mat på Aks før et eventuelt nytt mat og helse rom 
kommer. Muligheten for å kunne lage mat til Aks i ett nytt mat og helse rom vurderes når 
oppgraderingen av mat og helse rommet nærmer seg. Når dette skjer er foreløpig uvisst.  
 
Kjønnsinndelte grupper 
Etter spørsmål fra FAU kunne rektor opplyse om at jente- og guttegruppene som 
sosiallæreren deler elevene inn i ved ulike anledninger ikke er ikke kjønnsdelte på grunnlag 
av kjønn, men heller på grunnlag av hensikten med gruppa. For eksempel har det vært en 
jentegruppe fra 2 trinn fordi det har vært noen konflikter blant disse jentene. Spillgruppene 
og lesegruppene (som er ment å være nettopp dette) er på tvers av kjønn.  
 
Mobiltelefoner, SoMe og nettvett 
Mobiltelefoner er ikke lov å bruke i skoletiden. Telefonene skal være i sekken uten lyd eller 
aller helst slått av. Synlige mobiltelefoner får et opphold på rektor sitt kontor. Nettvett er en 
stor utfordring, og skolen har tatt kontakt med FUG (Foreldreutvalget for grunnskolen) og 
Voksne for barn for å få i stand et foreldremøte hvor det informeres om bruk av 
mobiltelefon og om nettvett. Alle foreldre inviteres. Kan FAU støtte opp om dette?  For 
eksempel oppfordre foreldre til å delta på møtet.  



 
AKS og skolen har samme regler for mobilbruk 
 
Skolen bruker mye tid på å prate om og formidle nettvett. Det har vært (til tider) stygge 
konflikter i skoletiden på grunn av snaper som elever har sendt til eller om hverandre etter 
skoletiden. Konfliktene dras med fra fritiden inn i skoletiden. Rutinene når slike konflikter 
oppstår er at skolen kontakter foreldre om dette. De fleste foreldre tar det vel imot å bli 
kontaktet. Noen er klar over problemet, mens andre ikke er det. Skolen oppfordrer foreldre 
til å snakke med barna sine om nettvett. 
 
Forslag fra forelder i FAU: Kan det bli en felles enighet om når barna kan få mobil? 
 
Sosial kontroll 
Sosial kontroll er ikke et stort tema eller problem på skolen, da skolen kun har opplevd et 
tilfelle av noe som kan ha vært en form for sosial kontroll.  Skolen snakker ikke om direkte 
om sosial kontroll med elevene, men bruker tid på tema som om «min kropp, mine tanker». 
Ansatte sier fra hvis de hører snakk om andres klær, kropp også videre.  
 
Stygt språk 
Det er til tider mye stygg språkbruk mellom elevene på skolen. Dette er et kontinuerlig 
problem, som det kan synes vanskelig å bli helt kvitt. Når foreldre til elever kontaktes 
angående dette, er det noen ganger liten forståelse hos foreldrene om hva som defineres 
stygt språk, og på det grunnlaget kan det være utfordrende å få has på problemet.  
 
Nasjonale prøver og fag 
Skolen har gode resultater på de nasjonale prøvene. 50 skalapoeng i engelsk, 54 skalapoeng i 
matte og 53 skalapoeng i lesing.  
 
Rosenholm har gode resultater i regning, noe de gode mattelærerne må ta sin del av æren 
for. Det jobbes mye med konkreter i matematikk, og andre lærere oppfordres til å trekke 
matte inn i fagene. «Tenk høyt, regn bedre» er en metode som brukes i undervisningen.  
 
Ipad på skolen?  
Skolen vurderer å kjøpe inn Ipad til bruk i skoletiden. Ipad skal ikke brukes istedenfor, men 
som et supplement til vanlig undervisning da rektor har fått gode bekreftelser på at Ipad 
fungerer godt på de områdene skolen ønsker å bruke Ipad på. Lærerne vil i så fall få gode 
verktøy for å kontrollere Ipad-bruken i klassen. Skolen er anbefalt å introdusere Ipad til de 
yngste elevene først. 
 
Skolen ønsker Ipad til alle elever om de setter i gang, ikke kun en eller to klasser. Hvis skolen 
kjøper inn skal Ipadene ikke sendes hjem i første omgang.  
 
Læringsstøttende aktiviteter på Aks 
  
En forelder mener det er for lite læringsstøttende aktiviteter på Aks for 3-4 klassetrinn. Alle 
trinn skal ha læringsstøttende aktiviteter minst to ganger i uka. Aks må bli flinkere til å 
formidle når de har læringsstøttende aktiviteter. Noen aktiviteter er valgfrie, noe som betyr 



at elevene står fritt til å velge de bort.  Aks bruker ukeplanen til skolen i planlegging av 
aktiviteter, og de “pakker” ofte de læringstøttende aktivitetene inn i leken. Ut på tur, a-ball, 
bokstavlek, lotto, lesestund er noen eksempler. 
 
Diverse 
 
Foreldre i FAU ønsker små lesebøker i engelsk, lignende som det er tilbud om i norsk. Rektor 
sier at det skal kjøpes inn flere lettleste bøker til biblioteket, og engelskressursene på nett 
skal utvides.   
 
Gangene utenfor klasserommene skal holdes i bedre orden fremover. Uteklær, sko og sekker 
som ligger utover hindrer rømningsvei i tilfelle brann.  
 
Rosenholm skole oppfordres fra Hallagerbakken skole om å bli med i neste års Holmlia 
United, som er en konsert i kirken i oktober. Koret på Rosenholm skole er for alle klassetrinn 
bekrefter rektor.  
 
Etter rektors del 
 
Etter at rektor gikk fra møtet ble det diskutert rundt eventuelle innkjøp av Ipad til bruk i 
skoletiden. Det var mange meninger som dreide seg om alt fra om Ipad vil ødelegge 
skriveopplæringen for de minste og hvorfor er det de minste som skal få Ipad først. Vil de 
største elevene oppleve det som urettferdig? Et godt argument for at de største elevene 
også skal få Ipad er at Ipad benyttes i undervisningen på ungdomsskolen. Noen mente et 
multimedieverktøy vil være svært positivt for de elevene som ikke mestrer så godt å skrive. 
Inntrykket var at FAU-gruppen har en delt innstilling til bruk av Ipad i undervisningen og vi 
etterspør mer informasjon om hvordan Ipad undervisning skal foregå og hvordan Ipad er 
ment å støtte opp under den “vanlige” undervisningen.  
 
En bekymret forelder fortalte om et nettfenomen som kalles for Momo. Momo er en 
interaktiv lek (social challenge) som utfordrer brukere til å gjøre ulike og stadig kjipere ting. 
Momo foregår blant annet på Snap og Whats app og er en “snakkis” på skolen som blusser 
opp med jevne mellomrom. Fordi Momo kan søkes opp på Youtube er noen av foreldrene i 
FAU bekymret for Aks sin bruk av Youtube. Det har skjedd at barna på Aks har fått lov til å 
styre og søke etter innhold på på Youtube på egenhånd. Dette er ikke noe foreldrene 
bifaller, da det kan føre til at uønsket innhold søkes opp. Foreldrene i FAU lurer på hvilke 
regler Aks har i forbindelse med bruke av nett og Youtube.  
 
Neste møte er 9. januar 
 
 
 


