
 

FAU   Referat fra møte  
Mandag 20.01.20 kl 18.00 – ca 19.30. 
Personalrommet på Brattbakken 

 
Til stede: Rektor + 12 foreldrerepresentanter, alle trinn er representert. Irene Thonhaugen 
Arntsen leder møtet. 
 
Saksliste: 
 
Sak 20 – 2019/2020  Gjennomgang av referat fra forrige møte  
 
Referat fra FAU-møte 09.12.2019, samt fra elevrådet og skolestyret. 
 
Sak 21 – 2019/2020  Skolemiljø  
 
Oppfølging av sak (delvis utsatt) fra forrige møte. 
 
Info fra rektor:  
Det har vært en del uro på 1. trinn. Som følge av dette har trinnet endret dagsrytme for å 
forebygge uro og konflikter, i tillegg til at det er stort fokus på språkbruk og ikke banning. Det er 
ikke en skolemiljø-sak, men et tiltak som lærerne har satt i gang selv. Det kommer fram at det er 
uklart for foreldrene hva dette har vært. Det er viktig at skolen jevnlig gir nok informasjon og er 
tydelige på hva som skjer (eks. om dette er en aktivitetsplan initiert av fylkesmannen eller på eget 
initiativ.) Hvis det er noe som gjelder generelt på trinnet, eller i en klasse, er det viktig at det blir 
gitt nok og jevnlig informasjon til alle foreldre, f. eks. en mail i slutten av uka.  
 
FAUs oppfølging av skolemiljøet på skolen:  
FAU ønsker informasjon fra rektor hver gang det settes i gang skolemiljø-tiltak og når det skjer 
endringer i disse sakene, både på eget initiativ og etter pålegg fra fylkesmannen. Rektor sørger 
for å informere på neste møte etter at noe er skjedd. 
 
Sak 22 – 2019/2020  Nytt bydelshus på Hånes  
 
Oppfølging av sak fra de forrige møtene. 

 
I budsjettmøtet i kommunen ble finansiering av bydelshus utsatt et år, i tillegg til at det blir sett i 
sammenheng med skolestrukturen i området, ungdomsskoler mv. Vi vet ennå ikke hvor lang tid 
dette tar og hvordan prosessen vil være. Mer info kommer etter hvert.  
 
FAU kan allerede velge å sende bekymringshenvendelse til oppvekst-etaten om dette. Både 
skoler og idrettshaller er sprengt i tillegg til at vi har behov for bydelshus. Dette vurderes på neste 
møte. 
 
FAU ønsker å invitere noen fra oppvekstetaten til oss, og ha felles møte med styret, FAU mv. for 
å få informasjon om prosessen og hvordan vi kan komme med innspill, når dette skal besluttes 
mv. Svein Kvernnes i oppvekst i kommunen holder på med dette. Vi inviterer Kvernnes og styret 



til neste FAU-møte i februar. Rektor tar kontakt med Kvernnes for å få info om tidsplan og invitere 
til møte, Irene inviterer styret. 
 
Sak 23 – 2019/2020  Trivselsleder (TL)-programmet søker om midler fra FAU 
 
Oppfølging av sak fra de forrige møtene. 
 
Søknad fra TL om dekning av midler til leker og utstyr. De har skrevet en liste over ting de ønsker 
nå, men de skal på kurs om en stund og få opplæring i nye aktiviteter. Rektor har foreslått å vente 
til etter dette med å vurdere hva vi gir de støtte til. Vi er veldig positive til å støtte, og utsetter 
dette til vi får mer konkret forespørsel.  
 
Leker i bua er det skolen som kjøper og fyller på med.   
 
Sak 24 – 2019/2020  Negativ språkbruk og banning på skolen – nulltoleranse 
 
Oppfølging av sak fra forrige møte. 
 
Elevrådet har bestemt at de ønsker skjerpet fokus på dette. Dette heier vi på, og vi vil også som 
foreldre ha fokus på dette. 
 
Elevrådet arrangerer kampanjeuke i uke 10 om språkbruk; nei til banning. Dette skal starte med 
kick-off i gymsalen. Kan vi som FAU støtte opp under og booste dette på noen måte?  

- Håvard Haugland holder en liten appell på kick-offen, og vi deler ut is/boller til alle barna. 
Elisabeth Walle spør André Walle om å spørre på Kiwi eller Hånni om de kan sponse. 

- FAU ønsker å ha egen kampanjeuke blant foreldrene også. Vi vil lage skriv med 
informasjon og forslag til gode ting å gjøre: rose barna sine hver dag, snakke fint 
sammen, si fine ting, takke, skryte osv. Dette skal deles ut i postmappene og legges ut på 
facebook-gruppene. Sigrid Øverland og Silje Gitlestad lager forslag til skriv.  

 
Følges opp på neste FAU-møte.  
 
Sak 25 – 2019/2020  Valg av vararepresentanter til styret 
 
Utsatt fra forrige møte.  
 
Fra nyttår har vi to styrer på skolen – et på Brattbakken og et på Heståsen. Vi trenger derfor nye 
vararepresentanter til styrene. 
 
Lisa Fredheim Ellingsen og Hilde Mikkelsen var varaer før, og blir representanter i styret for 
Heståsen skole, i tillegg trenger det to varaer for dem, som begge har barn på Heståsen.  
Elisabeth Walle sitter i skolemiljøutvalget, går inn som vara i styret i tillegg. Frantz Martin Seilen 
er vara i tillegg.  
 
Sak 26 – 2019/2020  Felles foreldremøte for alle trinn? Tema? 
 
Utsatt fra forrige møte.  
 
De tidligere år har FAU holdt felles temamøte/foreldremøte for alle trinn. Viktig at det er attraktivt! 
Forslag om tidspunkt: slutten av april.  
 
Forslag:  

- fokus på nettvett, sosiale medier mv. Barnevakten? Politiet? Lars sjekker med 
forebyggende politi. Apper, spill, sosiale medier, nett mv.  

- Hvordan møte barna – Hedvig Montgomery. Silje Gitlestad sender mail og sjekker.  
- Radiopsykologen Ann Birgithe Eikhom 
- Oppdatering om bydelshus og skole? 



Alle tenker på dette og sjekker ut forskjellige alternativer. Tas opp på neste møte! 
 
Sak 27 – 2019/2020  Eventuelt 
 
Silje Gitlestad har ikke hatt vara i 4C, og gir beskjed om at det kommer til å trekkes på neste 
foreldremøte.  
 
Forslag om endring av struktur for foreldrerepresentanter, klassekontakter, FAU, avslutninger:  
Vi har noen utfordringer med at få melder seg som foreldrerepresentanter. Er det for mange 
oppgaver? FAU er et viktig forum, men det oppleves som det er lite kontinuitet i FAU, i tillegg til 
stor oppgave med få ansvarlige å arrangere juleavslutning. Sigrid Øverland har forslag om 
endring, ut fra systemer som fungerer på andre skoler i landet. Vi velger egne folk som kun sitter i 
FAU, disse velges f.eks. for 2 år. Egne klassekontakter som kun har ansvar for kontakten mellom 
lærer og foreldre, og å minne på avslutningsansvar. Ansvar for avslutninger (og evt andre sosiale 
ting) fordeles på foreldrene ut fra vennegruppene. Tror dette vil være vinn-vinn; lettere å få folk til 
å stille, oppgaver fordelt bedre utover og et bedre FAU med mer kontinuitet. Sjeldnere FAU-møter 
også?  
 
Alle tenker på forslaget til neste gang, og sjekker hvordan det gjøres på forskjellige skoler. Dette 
tas opp igjen som egen sak på neste møte. Besluttes i løpet av våren, evt nye ting iverksettes fra 
neste skoleår.  
 
 
For FAU 
Sigrid M. Øverland     


