
FAU-møte dato, Rosenholm skole 
 
Tilstede: Linda Osmundnes (rektor), Kristoffer Fløgstad, Per Ivar Hammershaug, Susie Jentoft, Maryam Aghazadeh, Astrid Ledang, Gareth Williams, 
Tove Galaaen, Marea Perea, Janca Klann, Beate Dar, Beatrice Vestling, Tatjana Antonsen, Mia Østergaard 
 
Ikke tilstede: Jenny Nytun, Mikael Toresen, Caesar Quennerstedt, Sara Kinge, Farah Ahmed Hussein, Marianne Samuelsen, Shifali Diesen, Crystala 
Wone 
 
Referent: Mia Østergaard 
 

Sak Referat Oppfølging 
1.Rektors 
halvtime 

Rektor Linda Osmundnes presenterte seg selv og hva hun er opptatt av. Ønsker å fokusere 
på inkluderende fellesskap. Fokus på programmet «Ingen utenfor», dette arbeidet er 
allerede i gang på skolen. 
Rektor ønsker også å være tett på lærerne og tett på elevene. Fokus på det pedagogiske. 
Ledelsen skal være mye ute i klasserommene og ute i skolegården. 
 
Rektors forventninger til FAU:  

• Rektor ønsker reell medvirkning og vil be FAU komme med innspill på strategisk 

plan, særlig med fokus på å skape et trygt og godt skolemiljø. Rektor ønsker å dele 

strategisk plan nå, slik at vi kan være med å gi innspill, særlig på fokusområdene, på 

et av de neste FAU-møtene.  

• Sosiale aktiviteter: Rosenholmdagen – men kanskje også noe mer? 

• Det er viktig at vi i FAU er bevisste vårt og skolens felles ansvar for samarbeid og 

dialog. 

Foreldremøte: Oslohjelpa og Aktivitetsguiderer invitert inn.  
Sak til eventuelt: Hva bør bli tatt opp på fellesdelen av foreldremøtet? 
 
 

Oppgaver til alle:  

• Hente inn innspill fra 

foreldrene på hva de ønsker å 

snakke om på foreldremøtet 

på trinnene. Frist: det 

forberedende møtet som er 

14. september.  

• Skaffe oversikt over språkene 

som er representert i 

foreldregruppa i hver klasse 

 



2. Årshjulet og 
intro til nye 
FAU’ere 

Alle fikk utdelt årshjulet. Alle leser igjennom det som står der, med særlig fokus på FAUs 
rolle og FAU-representantenes oppgaver og funksjon. Årshjulet ligger som vedlegg til 
referatet. 
 

Alle leser igjennom det som står i 
årshjulet 

3. Valg  Valg av leder, nestleder, kasserer, referent, SMU-representant, vara til Driftsstyret: 

FAU 2022/2023 har følgende sammensetning: 
1A, 1B, 1C: velges på foreldremøte 20.sept 
2A: Maryam Aghazadeh og Susie Jentoft 
2B: Bianca Klann og Crystala Wone  
3A: Beatrice Vestling og Tatjana Antonsen 
3B: Marea Fumi Perea og Mia Østergaard/Jenny Nytun 
4A: Caesar Quennerstedt. Trenger en vara 
4B: Astrid Ledang. Trenger en vara 
5A: Tove Galaaen og Jenny Nytun 
5B: Mia Østergaard og Mikael Toresen 
6A: Gareth Williams og Sara Kinge 
6B: Per Ivar Hammershaug. Farah Ahmed Hussein 
7A: Beate Dar og Marianne Samuelsen 
7B: Kristoffer Fløgstad og Shifali Dinesen 

 
Valg: 
Leder: Mia Østergaard 
Nestleder: Caesar Quennerstedt 
Kasserer: Kristoffer Fløgstad 
Referent: pool som består av: Tove, Astrid, Marea, Janca og Maryam. Bytter på å skrive 
referat etter mal. 
SMU: Maryam og Astrid stiller som hovedrepresentanter og Beate fortsetter som vara.  
Driftstyret: Mia går inn i DS som fast medlem. Tove fortsetter som fast medlem (ikke på 
valg). Beatrice er valgt som 3. vara. 
 

Mia informerer skolen om FAU 
2022/23 
Mia sjekker med skolen om vi kan 
ha to representanter inn i SMU-
utvalget. 
Kristoffer oppdaterer 
informasjonen til Brønnøysund. 

5. Arbeidsgrupper Kort gjennomgang av hvorfor vi har arbeidsgrupper: for å fordele ansvar og for å jobbe mest 
mulig effektivt. Arbeidsgruppene har ansvaret for å organisere og forberede arbeidet, og 

Kristoffer lager gruppe i Spond og 
starter planleggingen av 
Rosenholmdagen. Alle i FAU 



kan trekke inn andre fra FAU/andre foresatte ved behov. Vi kan opprette nye 
arbeidsgrupper ved behov. 
 
Vi har nå følgende grupper, med disse medlemmene (ansvarlig person markert i fet): 
 
Arbeidsgrupper: 
Rosenholmdagen: Kristoffer, Shifali, Jenny, Gareth, Per Ivar, Tatjana 
Stunts: Crystala, Maryam, Tatjana, Beatrice 
17. mai: 4. trinn har ansvaret sammen med Lusetjern skole. Caesar, Astrid + komité med 
foresatte 
Nyttårsball 7. trinn: Beate, Kristoffer, Tove, Marianne 
Ombruksdag (januar?): Beate, Kristoffer, Tatjana, Marea, Susie 
Kommunikasjon med foresatte/nyhetsbrev: Astrid, Caesar, Mia 
Opplæring nye FAU’ere: gruppa avsluttes. FAU leder besøker 1. trinns foreldremøte for å 
rekruttere representanter + gi dem en kort introduksjon til FAU.  
Utemiljø: Astrid, Janca, Mia 
 
Rosenholmdagen:  

Arrangementet er satt til 28. september. ALLE i FAU må bidra til gjennomføringen på selve 
dagen. Kristoffer lager gruppe i Spond for å planlegge og organisere i forkant. 
 

17. mai 

Fra og med 2022 har Holmliaskolenes musikkorps sagt fra seg ansvaret for å arrangere 
17.mai sammen med Rosenholm og Lusetjern skole. På Lusetjern har de dermed bestemt at 
4. trinn har hovedansvaret for arrangementet, sammen med 2. trinn, for å ha nok folk som 
kan bidra.  
 
Vedtak: FAU Rosenholm vedtok at det fortsatt er 4. trinn som har ansvaret for 17.mai. 
Foresatte på øvrige trinn kan bli spurt om å bidra med kakebaking eller å gjøre andre 
oppgaver, for å støtte 4. trinn. 4. trinn bruker det kommende foreldremøtet til å rekruttere 
foresatte på trinnet til en komité, og starter arbeidet så tidlig som mulig. 

setter av dagen for å delta i 
gjennomføringen. 
 
Astrid og Caesar oppretter 17.-
mai komité bestående av 
foresatte på trinnet, på høstens 
foreldremøte (snakk gjerne med 
Tove/Beate om «selling points»!) 



 

5. Kassereren 

orienterer  

 

FAU har egen bedriftskonto og eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. Leder, 
nestleder og kasserer har tilgang til kontoen. Det står for tiden 75.000 kroner på kontoen. 
Inntjeningen kommer fra 17. mai. Utgifter er knyttet til stunts og mindre innkjøp, og til å 
sponse nyttårsball og avslutning for 7. trinn.  
 

Sak til neste møte: ideer til hva vi 
kan bruke pengene til. 
 
 

6. Eventuelt Sak fra rektor: hva bør bli tatt opp på fellesdelen av foreldremøtet?  

Viktig at foreldregruppa får bli litt kjent med rektor! Fortelle om fokuset på inkluderende 
fellesskap og «Ingen utenfor». Dele hva det er null-toleranse for på skolen (eks: mobbing, 
også gjerne verdier knyttet til Pride) 
 

Mia deler punktene med rektor 

Høstens 
møteplan 

14. september, formøte til foreldremøte fra kl 16.30-18 på personalrommet, 2 etg. 
Deretter: 12. oktober, 2. november, 7. desember 18.00, Musikkrommet 

Viktig at alle deltar på det 
forberedende møtet! 

 


