
 

Referat fra møte i Skolegruppe B  

 

Onsdag 21. april  2010 kl 18:00 på Rustad Skole  

Tilstede: Inger Hallan (rektor), Siw Anita Johnsen (ass. rektor) Ilse Øvstedal, Hilde Alstad og 

fra Abildsø skole, Pål Såstad fra Høyenhall skole, Sigurd Vik fra Nøklevann skole, Jenneke 

Larsen fra Skullerud skole, Sissel Hågås fra Skøyenåsen skole, Therese Berger og Kersti 

Solem Iversen fra Rustad skole. 

Områdedirektør Johanna Lervik var forhindret for å delta  

 

Vi startet møtet med en presentasjonsrunde.  

 

Deretter hadde vi besøk av forebyggende avdeling fra Manglerud Politistasjon v/Linda Bryn, 

samt 2 kolleger. Politiet har organisert besøkene ved ungdomsskolene; de skal være til stede i 

storefri med jevne mellomrom – hver 14. dag. Dette som et ledd i det forebyggende arbeidet. 

Når det gjelder barneskolene, er Politiet kun involvert når det gjelder sykkellappen, og da 

sammen med trafikketaten. 

Politiet er med på foreldremøter i 8. klasse og informerer om det forebyggende arbeidet. 

Ellers gjør Politiet oppmerksom på at skolen plikter å anmelde ethvert lovbrudd. Når det 

gjelder tyveri og naskeri kan dette anmeldes via internett. Mobbesaker og hærverk anmeldes 

av skolen. Politiet sier også at det er altfor få mobbesaker som anmeldes. 

Foreldre har anledning til å kontakte Politiet ved generell eller konkret bekymring. Politiet 

kan ved enkelte anledninger kalle inn til bekymringssamtale, evt. henvise til barnevernet. 

Ellers er det et inntrykk at informasjonsflyten er bra mellom den enkelte skole og Politiet. 

 

Rektor ved Rustad skole holdt en presentasjon av skolen og vektla at foreldresamarbeid er 

basis for virksomheten. Se vedlegg.  

 

Rektor Inger Hallan fortsatte med å presentere FAUs plass i skole-hjem-samarbeidet. 

Presentasjonen er vedlagt. 

Etter denne presentasjonen var det erfaringsutveksling når det gjelder måten å styre FAU-

arbeidet på. Rustad skole har ca. 7 møter gjennom et skoleår, der ass. rektor stiller fra skolen. 

FAU setter agendaen, og informerer skolen om hvilke saker man ønsker informasjon om. I 

tillegg har Rustad FAU et årshjul som driftes av ansvarlige klassetrinn. Det er gjennomført 2 

møter mellom ledergruppen i FAU og skolens ledelse i løpet av siste skoleår. 

På Abildsø skole er det 4 møter med administrasjonen gjennom året. FAU-representantene er 

delt inn i grupper som jobber med bl.a. positivt skolemiljø, juleverksted og foredrag. I tillegg 

har Abildsø ”foreldreskole” for foreldrene til 1.klassingene – dette er obligatorisk. Abildsøs 

måte å organisere FAU-arbeidet på skal evalueres. 

Nøklevann skole har ikke en ledergruppe i sitt FAU; kun leder og nestleder. 

Det ble også nevnt at det er en større utfordring å sitte i FAU på en ungdomsskole enn på en 

barneskole. En av skolene har god erfaring med at klassekontaktene (2 i hver klasse) har hvert 

sitt ansvarsområde: 1 er klassekontakt, 1 er FAU-representant. 

Når det gjelder økonomi i FAU er erfaringene forskjellige. Rustad får sine inntekter fra 

arrangementer i årshjulet. Høyenhall sender ut en oppfordring til å gi en gave i form av 

innbetaling til giro. Eksempel på giro er vedlagt. Andre igjen ikke har midler i det hele tatt. 

 

Rustad skole FAU stiller som representant for foreldrene i Oslo-skolene i tverrfaglig møte om 

aksjon skolestart 2010. Møtet er 11. mai, og det er mulig å komme med innspill til møtet. 

 



Fra Oslo KFU ble det informert om Dignity Day 20. oktober. Det er et ønske at alle skoler i 

Oslo har et arrangement denne dagen. Oslo KFU vil også utarbeide et årshjul for drift av KFU 

(grunnopplæring for FAU-ledere), samt et årsmøte med skoledirektøren. 

 

Det var enighet i gruppe B ble om å fortsette møtevirksomheten. Høyenhall skole tok 

stafettpinnen, og inviterer til møte i løpet av høsten.  

 

Forslag til tema til neste møte; hvordan øke deltakelsen fra etniske minoriteter i FAU-

arbeidet? Hvor blir det av pappaene i skole-hjem-arbeidet? 

 

Referent: Kersti Solem Iversen, leder Rustad skole FAU 

 


