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Møtereferat                                       Unntatt offentligheten jfr § 13 i Forvaltningsloven 
Referat fra: FAU-møte  Møtedato:  

 
26.11.19 Tid  17:30-19:00  

Møteleder: 5b Møtested: Pauserommet Neste møte:   

  Ref.dato: 
 

 Arkivkode:  

 

Tilstede:  1a 1b 1c 
2a 2b 2c 
3a 3b 3c 
     4b 4c 
     5b 5c 
    6b   
    7b 7c 
 

Ikke til 
stede: 

4a, 5a, 6a, 6c, 7a, (Det kom en del inn etter oppropet uten at det ble registrert) 

Kopi til:  
 

 
 

Sak SAKSKOMMENTARER Ansvar/vedta
k 

1 Gjennomgang av forrige referat:  

 Kommentar til punkt 4, trafikksikkerhetsplan: Innspill om uklarhet/feil info, da det 

kunne forstås som at punkter som blir vedtatt i kommunal trafikkplan, i realiteten blir 
gjennomført bare fordi de kommer inn på listen. Dette er ikke tilfelle og man må ikke 
slutte å «sloss» for å få punktene igjennom. Erfaring tilsier at mange av punktene 
som havner på listen likevel ikke blir prioritert.  

 Kommentar til punkt 6, SFO: Pga ny kommune er det kommet ny forslag om at SFO 
skal ha ferie fra siste uke i juni, og så starte opp igjen siste uka i juli. Dette er enda 
ikke vedtatt. 

 Kommentar til punkt 6, SFO: Forslag om å rette trivselsundersøkelse på SFO til 
barna i stedet for de voksne. Rektor tar dette videre til ledergruppen 
Kommentar til punkt 8, Skjeggkre: Skolen har lagt ut en spesialteip for å finne ut av 
dette. Rektor skaffer resultatet av denne testen til neste FAU-møte. Eventuelt ta ny 
test. Det kommenteres at så lenge skolen oppbevarer papp inne, vil det stadig 
komme flere skjeggkre. Det skal ikke brukes tid på å diskutere mulige tiltak før man 
vet om det er et reelt problem.  

 

 

9 EVALUERING AV: 
a) Elevkveld: 

 Ønske fra forrige arrangør at en bør gjennomgå rutinener. Dårlige instrukser for 
f.eks vasking: 
Enighet om at forlenging av rutinene kan være dumt, da de allerede er omfattende 
og man kan ende opp med at de ikke blir lest i det hele tatt.  

 Det fremmes også et ønske om det bør det være en slags «aktivitetsplan» for 
arrangementet? Noen barn ble sittende alene, andre «tok helt av» og lagde mye 
uro:  

o Det har tidligere vært lærerne som har deltatt på elevkvelden, der de har 
gode rutiner for å sørge for at elever som sitter alene blir fanget opp. En 
oppfordring om at foreldrene tar det samme ansvaret. 

o Generell enighet om at elevkvelder ikke bør bli for «styrt».  Det må være 
opp til ungene om de vil mingle eller sette seg for seg selv. Kanskje vil de 
største barna velge å ikke gå hvis det er for styrt. Litt av hensikten med 
elevkveldene er at barna skal få velge selv. Det er likevel viktig å følge opp 
de som ev. ikke blir inkludert.  

o Det ble observert at noen av foreldrene pratet mye med hverandre i lengre 

 



perioder, og ikke til barn. Det er viktig å presisere at det er de  voksne som 
må ta ansvar for gode elevkvelder, ikke styre mer for barna. 

 
b)Tenning av julegata i dag (26.11) 

 Vi hørte bare playback-musikken, men det var vanskelig å høre rektor + ny 
inspektør. 

 vi er glade for at de som delte ut pepperkaker sa i fra om at man bare kunne ta to. 

 Det er generell enighet om at tenning av julegata er et godt initiativ som både 
voksne og barn er glade for.  

 
 

10  VENNEGRUPPER OG FORELDRENETTVERK: 
 
a) Rektor sier litt om høflighetskampanjen i sammenheng med foreldrenettverk:  
Presenterte 11 regler. Hver regel presenteres for barna og er i fokus en uke av gangen. 
Lærer følger opp regelen, og elevrådsrepresentanter kommer innom klassene og spør 
hvordan det går. Elevrådet ville ha reglene så konkret som mulig.  
Kampanjen kan også sees som en del av Link-til-livet -programmet som det jobbes med 
på Fagerholt skole. 

 Det forespørres om dette er et tema FAU ønsker at kan tas opp på et 
foreldrenettverksmøte. Det er generell enigheten er at dette, kanskje satt i 
sammenheng med sammenheng med forståelse av hva ens egne ord kan bety for 
andre (indirekte mobbing/slengkommentarer). Punktet tas opp igjen mot slutten av 
møtet, i sammenheng med stygg språkbruk og bevisstheten blant oss foreldre, på 
vårt eget språk.  

 
b) Vennegrupper:  
Delte meninger om man skal fortsette med vennegrupper 5.-7. 
På 5.trinn ble det sendt ut lapp om hvem som enda vil fortsette med vennegruppe. Det 
var også mulighet for å sende barnet uten å måtte arrangere vennegruppe selv. 
Stor enighet om at vi ikke går inn for å skrive inn vi skal ha vennegrupper fra 5.-7.trinn 
som standard. Det får være opp til de ulike klassene/trinnene seg imellom. 
 

 

11 a) Kan det være interesse for kurs i Chromebook: Ingen meldte interesse 
b) Matematikkurs for voksne:  

 Hvordan drives matematikkundervisning nå? Den er ulik fra når vi voksne gikk på 
skolen, det kan være interessant å forstå mer om dagens metoder.  

 Generell enighet om å gjennomføre foreldrekurs i matte. Det dukket opp en del 
spørsmål til skolen som FAU trenger svar på:  

o Hvem skal ev. holde det?  
o Når?  
o Hvem tar kostnaden?  

c) Oppfølgingsspørsmål til skolen ang. Chromebook: Kan det være mulig å kjøpe 
Chromebook igjennom skolens avtale for å følge opp barnet hjemme og ha sin 
egen?   

 
 

 

12 Eventuelt:  
a) Penger i kassa etter elevkvelden. 14 000,-. Disse er satt på 17.mai-kontoen. Det 

ligger 4000,- igjen nå. Hvordan skal vi lage en rutine for at overskudd flyttes fra 
kassa til en konto, slik at det ikke samles opp for mye kontanter. Det foreslås at TO 
personer står ansvarlig for å gjøre opp kassa etter elevkvelden hver gang. Det kan 
ikke ligge så store summer i kassa. Det er generell usikkerhet omkring hvor 
pengene hører til, hvor de kommer fra og hva som forventes av FAU her 
 

b) Innspill til skolen: Trafikkvett er et gjentagende tema, som har blitt diskutert hvert 
møte i hele høsten. De små barna opplever de store barna som skumle når de 
RASER forbi dem i mørket om morgenen uten å ta hensyn. Det kommenteres også 
at mange elever mangler lys på sykkelen og refleks i mørket. Foreldre etterlyser 
større fokus på trafikkvett. 

 Problemet omfatter også ungdomsskolen, FAU-leder (og nestleder) sender 
e-post til Havlimyra hvor det oppfordres til at ungdomsskolen også tar tak i 
dette, da det er svært relevant her også.  
 

c) Det fremmes et ønske om at skolen prioriterer lys på Fotballbingen på kveldstid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Den er bekmørk etter kl 16.00, og dersom det kommer lys vil flere barn og unge 
kunne være aktive. 
 

d) Port med hengelås. Hvorfor er den låst? Handicappede kommer seg jo ikke 
gjennom! Rektor kommenterer at dette er et trafikkfarlig område der barna ikke må 
oppholde seg. Erfaring tilsier at barna oppholder seg der så fort porten står ulåst. 
Rektor skal prøve å få den åpnet på ettermiddagene. 

 
e) Økende bruk av stygg og uakseptabel språkbruk blant barna: Ønske om at slikt 

språk blir slått ned på også i skolesammenheng. Skjer det på trening, skjer det 
sikkert i friminutter også. Det er foreldrenes ansvar å oppdra barna sine og en må 
forstå at egen språkbruk smitter over på barna. Det foreslås også at rektor tar 
kontakt med trenere i lokale klubber og presenterer problemet.  
FAU foreslår også dette som tema på foreldrenettverk, gjerne satt i sammenheng 
med høflighetsreglene. Vi voksne trenger også å lære litt om høflighet og forståelsen 
av at barna kopierer vår oppførsel enda bedre enn de hører på det vi sier til dem.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Presentasjon av nasjonale prøver av Leif Anders Haanes:  
Resultatene fra Fagerholt skole ligger på www.skoleporten.no. Dette dreide seg ikke så 
mye om resultatene i seg selv, snarere om hva Fagerholt skole ønsker å benytte 
resultatene til. Undersøkelsen settes i sammenheng med fagfornyelsen som trer i kraft til 
neste år, da undervisningsopplegget skal endres en del. Hva skal til for å fremme 
læring? Hvordan kan nasjonale prøver heller virke som en veiledning til å se forbedring, 
snarere enn statistisk sammenligning mellom skoler.   

 

 
 

http://www.skoleporten.no/

