
  

FAU   Referat fra møte  
Mandag 07.10.19 kl 18.00 – ca 19.30. 
Personalrommet på Brattbakken 

 
 
Alle trinn er representert, totalt 19 representanter. Rektor er også tilstede. Leder i FAU Irene 
Thonhaugen Arntsen leder møtet.  
 
Sak 01 – 2019/2020  Gjennomgang av referater og post, (følger vedlagt til  
    referatet) 
    * Referat fra samarbeidsmøte 02.09.2019 
    * Referat fra styremøte 18.09.2019 – gjennomgang av  
    hovedpunkter 
    * Referat fra elevrådet 04.09.2019 – gjennomgang av  
    hovedpunkter  
 
Sak 02 – 2019/2020  Liste over foreldrekontakter og vara  

Utsendt liste er ikke komplett, følgende utfyllinger legges inn: 
4B: Laura Pettersen Tim, 3A vara: Henrik Aadland, 4A vara: Ida 
Rosåsen, 3C vara: Anne Berit Rege, 4C vara: ikke valgt - Silje 
Gitlestad følger opp, 5A: Ingrid A. Klevanes, 5C vara: Stine 
Sunnhordvik, 5D vara: Kjetil A. Hauge, 2C: Kathrine Thesen 

  
Sak 03 – 2019/2020  Nye foreldre på trinnet 

Vi har snakket om hvordan vi ønsker å ta imot foreldre til barn 
som kommer nye til klassen/trinnet. Dette ble også tatt opp 
trinnvis på samarbeidsmøtet i september.  
 
FAU går inn for en felles rutine for hvordan vi tar imot nye. 
Denne skal inneholde en beskrivelse av hensikten med at vi 
gjør det, og hva vi ønsker å formidle (velkommen, informasjon 
om fritidstilbud osv). Vi er enige om at det beste er å møte opp 
på døra til nye og ønske velkommen, men ser samtidig at ikke 
alle familier er komfortable med å ta imot overraskende besøk, 
samt at alle representanter ikke er komfortabel med dette. Vi vil 
derfor oppfordre til personlig besøk, men være fleksible på 
dette. Man kan da velge å delegere til noen andre i klassen som 
f.eks. bor i samme gate å ønske velkommen, og det kan være 
lurt å varsle en liten stund i forkant om at man kommer på 
besøk. Evt kan man ringe eller sende sms. 
 
Prosess videre: Sigrid (sekretær) utarbeider forslag til rutiner, 
dette tas opp til godkjenning på neste møte.  
 
 



 
Sak 04 – 2019/2020  Vennegrupper  
    Gjennomgang av undersøkelsen blant elever og foreldre i juni. 
    Sammendrag av resultatene av undersøkelsen følger vedlagt.  
     
    Hovedpunkter (trinnene er fra i fjor): 
     
    Elevene: 

- Mange har ikke svart, på de fleste av trinnene. Likevel 
representativt. Undersøkelsen er gjennomført på 3.-7. trinn. 

- Elevene på 3. og 4. trinn er stort sett veldig fornøyde.  
- Elevene på 5. trinn: varierende hvordan det fungerer. 
- Elevene på 6. trinn: mange fornøyde, men flere som sier at 

det kolliderer med trening e.l. 
- Elevene på 7. trinn: en del fornøyde, flere mener det 

kolliderer med trening e.l.  
- De som ikke har vært: noen meninger om endringer.  
Totalt: mye positivt! Noen av de eldste som mener at det 
kolliderer med annet.  
 
Foreldre: 
- Få har svart totalt sett. 
- Mye positive tilbakemeldinger, og noen forslag til endringer. 

Innspill om at det er viktig å følge opp det praktiske slik at 
det fungerer.  

 
Vi snakket om undersøkelsen på samarbeidsmøtet i september 
før resultatene var klare. Vi la da opp til at vi skulle kutte 
vennegrupper fra 5.-7. trinn. Men vi ser på undersøkelsen at 
elevene der også er fornøyde.  
 
Innspill fra diskusjon i FAU: 
- Ønske om at det er mer fleksibilitet og tilrettelegging, ønske 

om at det er mulig å aktivt melde seg av.  
- Mulighet for å melde seg av kan føre til at de som har 

mange aktiviteter melder seg av, og da vil ikke de andre 
heller gå.  

- Hvis man gir mulighet til å velge, skaper man utenforskap.  
- Vi må ta hensyn til de som ikke har kapasitet til å ha 

vennegrupper. Vi vil være inkluderende!  
- Husk på at hvis de skal velge grupper selv, er det noen som 

ikke blir valgt.  
- Mye positivt med fellesarrangementer for 5.-7. trinn.  
- Alternativ til sted man kan være hvis noen ikke kan være 

hjemme – kan låne klasserommene.  
- Tilbud om at foreldrerepresentantene kan hjelpe til med 

tilrettelegging, hjelpe til med å arrangere.  
- Erfaring med at mot slutten av foreldremøtene kan 

foreldrene i hver vennegruppe sette seg sammen og snakke 
sammen/avtale.  

- Hvis noen vennegrupper stopper opp underveis i året, bare 
gå videre til neste.  

- Ikke for store grupper.  



- Pass på at det ikke er for sårbart med for få i hver gruppe av 
hvert kjønn. Evt vurdere å slå sammen grupper underveis i 
året? 

 
Vedtak fra FAU: 
- 1.-4. trinn: Enighet om at vi vil fortsette med vennegrupper 
- 5. trinn: Vi fortsetter med vennegrupper. (Avstemning ved 

håndsopprekning: 12 stemmer for, 5 stemmer mot, 2 blanke 
stemmer.) 

- 6.-7. trinn: Enighet om at vi forsøker med klassevise 
arrangementer/elevkvelder. Disse settes opp en gang i 
halvåret. Foreldrekontaktene tar initiativ og delegerer 
oppgaver.  

- Vennegrupper/elevkvelder på alle trinn følger 
klassegruppene.  

- Vennegrupper/elevkvelder er i utgangspunktet noe alle 
elever skal være med på, det er ikke mulighet for å melde 
seg av. 

 
Prosess videre: 
- Lærerne på 5. trinn deler inn i vennegrupper og setter dette 

i gang. Rektor sørger for å informere lærerne.  
- FAU vil utarbeide skriv til alle foreldre med informasjon om 

vennegruppene. Sigrid (sekretær) lager utkast, dette tas 
opp på neste møte. 

- Vi evaluerer opplegget på 5., 6. og 7. trinn på siste møte før 
sommeren.  

  
Sak 05 – 2019/2020  Eventuelt  
     
    FAU vil sende brev til de forskjellige politiske partiene i forkant 
    av behandling av bydelshuset i bystyret, og understreke hvor 
    viktig dette er for bydelen. En av representantene tilbyr seg å 
    forfatte og sende et slikt brev.  
 
 
 
For FAU 
Sigrid Moseid Øverland  
sekretær 
   
  
Vedlegg til referatet: 
- Referat fra samarbeidsmøte 02.09.2019 
- Referat fra styremøte 18.09.2019 
- Referat fra elevrådet 04.09.2019 
- Sammendrag fra undersøkelse om vennegrupper for foreldre  
- Sammendrag fra undersøkelse om vennegrupper for elever i 3.-7. trinn 
  


