
 

              FAU PÅ SAGENE SKOLE 
                                                                      FORELDRENES ARBEIDSUTVALG                        

Til: Alle klassekontakter og vararepresentanter skoleåret 2015-2016. 
Referat fra FAU-møte mandag 12. oktober 2015. 

Tilstede: Even Guttormsen og Kjetil Gjønnes (1a), Line Westly-Holand (1b), Camilla S. Mjørud (2a), 

Kurt Singstad (2b) Annette Gauslå (2c og FAU-styret), Camilla Øberg og Kristina Flornes Aalo (3a), 

David Gurrik (FAU-styret og 3c), Amandus Leergaard (3c), Ole Mørch, Laila Goody og Marina Gagieva 

(4b), Jenny Sagestad og Pratap Maharjan (4c) Gaute Storsve og Therese Aasvik (5a), Parisa Vaziri (5b), 

Lise Mensner (7a), Annichen Aschim og Janne Giskegjerde (7b), Kjersti Normann Strand og Aud 

Halvosen (8a), Sigrid Haugen (8b), Helga Marie Glomnes (9a), Elen Zickfeldt (Driftsstyreleder, vara 

10a), Anja Ronesen (10b), Thale Moen (Drifststyret og styret FAU), Lise Løndal (Veslesagene), Olav 

Knutsen (rektor, første del av møtet). 

Sted: skolens personalrom 

1. Godkjenning av innkalling: 

Ok, men kommer for sent. Styret vil sende ut tidligere. 

2. Godkjenning av referat fra sist FAU-møte: 

Ok, men kommer for sent. Styret lover å skjerpe seg. 

3. Presentasjon av FAU-styret og alle tilstedeværende klassekontakter. FAU-møtene er åpne for 

alle, så oppfordre gjerne andre foreldre til å komme. Møtene er (nesten) alltid første mandag 

i måneden kl. 18.30. Styret har formøte. Rektor deltar ved behov. Viktig at alle 

klassekontaktene sender innkalling og referat ut til sine klasser. 

4. Informasjon fra rektor: 

Fokus på mobbing og krenkende atferd: Standard settes tidlig av kontaktlærer. De lager 

klasseregler sammen. Elevene skal selv få et eieforhold til reglene. Hvordan skal vi ha det 

sammen? Vi jobber en del individbasert, for elevene strever med ulike ting. Det er store 

spenn i behov. Alle elevene skal føle at det er åpenhet, det skal være greit å ta opp ting, og 

det skal være god kommunikasjon med foreldrene. Tiltak for den enkelte er veldig ulike. 

Lærerne jobber ut ifra observasjon på det sosiale; hvordan har de forskjellige elevene det, 

hvem leker med hvem. Klasseledelsen er viktig, og det jobbes med det hele tiden. Ingen 

lærere sitter alene med problemer i en klasse. Det er vårt problem felles, skolens. Læreren 

må være flink nok med kommunikasjonen med foreldrene. Vi er helt avhengig av god 

kommunikasjon med foreldrene. Ta gjerne kontakt med rektor eller inspektør.  

 

Innspill fra foreldre: Foreldrene trenger rammene og konkret hva som skjer når de opplever 

mobbesituasjoner. Trenger å vite saksgangen og hva som skjer videre. Handlingsplanen mot 

mobbing og krenkende skal være en hjelp til å forstå gangen i det hele, og den skal være 

ferdig i løpet av høsten.  

 

Handlingsplanen og tematikken skal være et tema i FAU i løpet av høsten. Skolen har fått 

innspill på planen fra FAU-styret og foreldre i FAU. 

 



Skolens uteareale: En ferdigbefaring i løpet av en uke eller to. Blir ferdigstilt om noen få 

dager. 

Trivselslederne gjør en veldig god jobb, og det er en populært tiltak. De aktiviserer mange 

barn på tvers av klasser, og med nye typer leker og aktiviteter. De blir nominert anonymt av 

de andre i klassen, etter at alle har fått informasjon om hva en god trivselsleder er og hva 

jobben innebærer.  

Innspill fra foreldre: Tøft og oppleves vondt for de yngste elevene å bli valgt/bli valgt bort. Er 

det en ok måte å gjøre det på? Er de ikke for små til den typen utvelgelse? Kan man ikke 

heller trekke lodd blant de som vil? Kan rektor sjekke med lærerne om de har hatt 

utfordringer med det? Ha andre opplevd det som vanskelig? Rektor hører med de ansvarlige 

for trivselsleder-opplegget. 

 

FN-dagen: 23. oktober vil elevrådet selge boller og kaker i skolegården. Det skal være en 

markering av FN-dagen i skolegården, og da ønsker de å selge til inntekt for vennskapsskolen 

i Harojji. Elevrådet har bedt foreldre, via FAU, bake boller. 

 

5. Status ballplassen: FAU har søkt om, og fått, 293 000 av Sparebankstiftelsen for å 

oppgradere ballplassen. Det er nå satt sammen en arbeidsgruppe utenom FAUs trinngrupper 

som er i gang med å jobbe og planlegge. Det har allerede vært et par befaringer, og det er 

etablert kontakt med skolens ledelse om når og hvordan informasjon de ønsker. 

Arbeidsgruppen vil søke mer penger, utarbeide noen forslag innenfor rammen av de midlene 

vi har, involvere elevrådet og arrangere en dugnad i høst for å få ryddet opp på området i 

første omgang. FAU vil holdes løpende orienter, og gruppen regner med å legge frem noe til 

neste møte. 

6. Tema om inkludering av fremmedspråklige foreldre. Informasjon fra arbeidsgruppen med 

flere ulike muligheter og løsninger. Referat fra deres arbeid ble sendt ut med innkallingen. 

Arbeidsgruppen vil gjerne ha flere med i gruppen. Denne gruppa er utenom de ordinære 

trinngruppene.  

7. Trinngruppene er viktige arbeidsmetoder i FAU hvor klassekontaktene møtes og kan jobbe 

aktivt. Det har vist seg å være en effektiv måte å få gjort ting på, og mye konkret blir 

gjennomført. Det har blitt valgt noen overordnede områder for de enkelte trinnene, men 

klassekontaktene og andre foreldre på trinnet som vil være med, står fritt til å bestemme hva 

de helst vil jobbe med innenfor hvert område.  

Det er viktig at alle trinngruppene husker å sende inn referat fra sitt møte innen en uke til 

sagenefau@gmail.com. Ellers blir også referat ut til alle forsinket. 

 

Vi hadde ikke trinngrupper denne gangen, da vi brukte tiden på informasjon i fellesmøtet.  

Styret kommer tilbake med gruppeinndelingene. 

 

Neste møte er 2. november kl. 18.30. 

Mail til styret: sagenefau@gmail.com 

FAU-styret 2015/2016: Thale Moen, John Ødemark, David Gurrik, Elen Zickfeldt, Annette Gauslå 

(leder) 

mailto:sagenefau@gmail.com

