
 

Referat fra FAU-møte 31.1.2017  

Deltakere:  foreldrekontakter 1.-7. trinn. 

Til stede:  21 av 22 representanter. Møtet er dermed vedtaksdyktig.   

 

1. Rektor informerer 

Rektor var ikke til stede da det var kalt inn til høringsmøte på Elvebakken skole om utvikling 

av ressursfordelingsmodell for grunnskoler. Deloitte AS har på oppdrag fra Utdanningsetaten 

gjennomført en kartlegging og laget en utredning om ressursfordelingsmodeller. Utredningen 

sendes ut på høring 1. februar, og FAU vil også få anledning til å sende inn et høringssvar.  

 

 

2. Innlegg fra Kathrine Godager, Norges Idrettsforbund, om sosioøkonomiske forskjel-

ler og aktiviteter og hvordan idretten jobber med denne tematikken 

Kathrine hadde et veldig inspirerende innlegg om idrettens visjon om idrettsglede for alle og 

hvordan motvirke at sosioøkonomiske forskjeller forhindrer barn i å delta i organisert idrett. 

Hun viste til at 85 % av alle barn mellom 6 og 12 år deltar i organisert idrett, og at idretten må 

legge til rette for at dyrt utstyr, dyre medlemsavgifter og deltakeravgifter ikke er til hinder for 

at barn i lavinntektsfamilier kan delta i idrettsaktiviteter. Alle må jobbe aktivt for å motvirke 

utenforskap.  

 

Kathrine demonstrerte ALLEMED (se allemed.no), et gratis verktøy som brukes til å skape 

diskusjon og finne gode løsninger på hva man kan gjøre for å inkludere alle barn og unge i fri-

tidsaktiviteter. Dette verktøyet kan også benyttes i en foreldregruppekontekst ettersom de 

fleste klasser arrangerer turer og aktiviteter utenom skoletid med godt skolemiljø som målset-

ting. Flere av klassene på skolen har erfart at noen elever ikke kan delta på aktiviteter som 

koster penger. FAU har ved flere anledninger diskutert dette som tema.  

 

FAU vil i løpet av våren ta en egen runde med ALLEMED-verktøyet for å få en grundig dis-

kusjon om hva som skal til for å inkludere alle elever i klasseaktiviteter i foreldreregi.  

 

 

3. Søknad fra Elevrådet  

FAU behandlet søknad fra Elevrådet ved styret om støtte til innkjøp av to vennskapsbenker. 

Disse benkene er tenkt satt opp på to forskjellige steder i skolegården. Benkene er ønsket som 

bidrag til et bedre skolemiljø. FAU besluttet å innvilge 10 000,- til innkjøp og maling av to 

vennskapsbenker.  

 

 

4. Fra Driftsstyret 18/1 

Endring i AKS-ledelsen i vårsemesteret: Jesper Hoel er vikar for Kristine Dehli 

 

 

 

 



5. Valgkomité 

Forrige valgkomité er oppløst, og det er behov for å nedsette en komité. Valgkomitéen skal i 

løpet av vårsemesteret finne kandidater til vervet som FAU-leder, sekretær og økonomian-

svarlig for perioden 2017-2019. Mona Otnæss, som tidligere har sittet i FAU, har sagt seg vil-

lig til å sitte i valgkomitéen. Det var loddtrekning for å finne to medlemmer til. Jon Einar 

Lunde (2C) og Helene Kvalheim (3B) ble trukket ut.  

 

 

6. Skolemiljøutvalget 

Trine Horgen (3A) er FAU sin representant i skolemiljøutvalget (SMU). Det er berammet 

møte i SMU 9. februar. FAU har også fått en henvendelse fra FAU på Bjørnsletta skole om 

«beste praksis» for organisering av SMU.  

 

 

7. Fra komitéene 

Ingen spesielle saker.  

 

 

8. Eventuelt 

Fra flere klasser var det kommet opp bekymring for mangelfull strøing rundt skolen. Kombi-

nert med mangelfull belysning av området rundt skolen, medførte dette utfordringer på skole-

veien flere dager. Trafikkomitéen vil undersøke hvorfor det ikke har blitt foretatt noe med be-

lysning rundt skolen, en sak som etter sigende har vært «i prosess» siden forrige skoleår. 

 

De krevende garderobeforholdene for klassen 1C ble på nytt tatt opp. Garderoben er liten og 

stadig større klasser medfører lett kaotiske tilstander i garderoben både i skoletiden og i AKS-

tiden. Det har vært fokusert mye på orden og ro, man har flyttet benkene i garderoben, men 

det har ikke hatt ønsket effekt. Foreldrekontakten er av den oppfatning at man må gjøre noe 

med oppheng og/eller oppbevaringsløsninger for at forholdene skal bli noe bedre. Saken løf-

tes på nytt til skolen.   

 

Toalettforholdene for 3. trinn ble på nytt tatt opp. Det er 90 elever på 2 toaletter. Toalettene er 

nedslitte, noe som gjør renhold vanskelig og hygienen utfordrende. Det er visstnok blitt pro-

blem med barnemark på trinnet også. Skolen har spilt inn behov for rehabilitering av disse 

toalettene til Undervisningsbygg, men det uklart når dette vil kunne prioriteres. Foreldregrup-

pen i 3.trinn lurer på hva den kan gjøre for å få fortgang i prosessene.  

 

Spørsmål om støtte fra FAU til innkjøp av nye sløydbenker har blitt relansert. FAU har tidli-

gere mottatt en søknad fra K&H-lærer om støtte til utskiftning av sløydbenker. Vurdering av 

søknaden ble utsatt da skolens prioriteringer ikke var klare på mottakstidspunktet. Søknaden 

vil tas frem igjen og diskuteres på neste FAU-møte.  

 

 

 

De to neste FAU-møtene finner sted 14. mars og 3. mai.  

 


