
Referat fra FAU-møte 17.03.21 

Rektor Tores halvtime 
Tore forteller at det er tøffe tider for ansatte på skolen, at de sliter med få vikarer og vurderer fra dag 
til dag om det er gjennomførbart å holde skolen åpen. Det sliter på lærerne, særlig på de lave 
trinnene. De får ikke så mye igjen for arbeidet sitt, og det blir flere utskiftninger til høsten, dessverre. 
Ledelsen er ved godt mot, men litt urolig fordi det er litt få søkere. De må konkurrere om søkerne 
men føler at de har bra innsalg, det er mye bra med skolen. Skolen har som førsteprioritet å ansette 
faglærte lærere med gode holdninger.  
  
Det er en utfordring å organisere kohorter, og de er klar over at det går ut over foreldre. Lærerne må 
gjøre mange oppgaver som ikke har noe med lærerjobben å gjøre, som å rigge til rommene, i tillegg 
til alt annet. Det er en god dialog mellom ledelsen og de ansatte for å få dagene til å bli så gode som 
mulig.  
  
Skolen har ikke så god oversikt over hva elevene har faglig har gått glipp av i løpet av koronatiden, 
men de er helt tydelige på at det er svært vanskelig å opprettholde et godt faglig nivå med digital 
opplæring. 
  
Tore sier de får svært få henvendelser fra foresatte, men skolen ønsker tilbakemeldinger. 
  

Fra Driftsstyret: 
Rapporten fra kommunerevisjonen: https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13398002-
1614887997/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administrasjon/Budsjett%2C%20regnskap
%20og%20rapportering/Rapporter%20fra%20Kommunerevisjonen/Rapporter%20fra%20Kommuner
evisjonen%202021/02-
2021%20Forebygging%20og%20oppf%C3%B8lging%20av%20mobbing%20og%20vold.pdf 
Referat fra driftsstyremøtet: 
Referat fra møtet er tilgjengelig på skolens hjemmeside.  
  
Veitvet skole får kritikk for sin håndtering av saker der enkeltelever ikke har det bra, og har fått 
forbedringspunkter. Driftsstyreleder måtte be om å få saken på agendaen, og fikk vite om rapporten 
gjennom en tilfeldighet. Neste gang må FAU få denne informasjonen uten å spørre om den. 
  
Skolen må fremover jobbe med å dokumentere tiltakene sine, og med rutinene sine. Skolen mener 
de gjør det de skal, men er innstilt på at de skal forbedre seg. Saken vil bli fulgt opp av både 
Driftsstyret og kommunerevisjonen for å se at tiltakene er fulgt opp.  
  
En representant forteller at skolen har jobbet med satsingsgrupper for å ivareta elever. Dette er et av 
tiltakene som kommunerevisjonen snakket godt om. 
  
En representant la vekt på aktivitetsplikten, som innebærer at alle ansatte og foreldre som ser at 
barn på skolen utsettes for noe de ikke ønsker, har plikt til å si ifra. Dette er noe vi som FAU bør 
kommunisere tydelig til foreldregruppen.  
  

Skolemiljø: 
Det er ingen tvil om at skolemiljøet må forsterkes betydelig når vi får sjansen. Et forslag fra en 
representant er at FAU i sin helhet konsentrerer seg om å jobbe med skolemiljø når korona nærmer 
seg slutten. Det er en god ide som vi må følge opp.  
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I første omgang kan vi konsentrere oss om å lære opp foreldrene ved hjelp av nettkurs. Mobbing på 
nett er et faremoment, og foreldre trenger å vite hvordan de skal håndtere det. Innføring av 
læringsbrett har også medført økt risiko for slikt. FAU vil forsøke å få til kurs eller webinar som kan 
sees både direkte og i en periode etterpå.  
  

Lekeplass for 1-4 trinn 
FAU har snakket med lærerne og har fått forslag som vi skal følge opp. Vi må søke om penger etter 
hvert.   
  

Ang innspill til nytt lekeområde i Veitvetparken: 
Lekeplass i Veitvetparken må bli et samlingspunkt der familien kan være i noen timer, med benker og 
kule apparater som trekker barn i mange aldre ned dit. Kanskje som en miniversjon av lekeplassen 
ved Frognerparken eller på plassen i Sofienbergparken. Det er viktig at det er ambisiøst og attraktivt.  
  

Natteravnene 
Natteravnene er ikke i aktivitet, og vil ikke bli det på en stund. Vi ønsker å se nærmere på hvordan de 
bør organiseres til neste møte, og legger ingen planer for oppstart nå.  
  

Skolehagen 
Det er på tide å skape engasjement rundt skolehagen, og både skolen og befolkningen på Veitvet må 
engasjeres nå, slik at hagen blir vedlikeholdt før våren. Vi må bruke de kanalene vi har for å skape 
engasjement, og vise folk hvilke muligheter som fins.  
  

17 mai 
Vi avventer Oslo KFU sin 17. mai gruppe for forslag til avvikling av 17 mai. Det viktigste vil være å 
finne en måte å sikre en viss inntekt til 8 trinn, som mister muligheten til å samle inn penger. Dette 
må vi se nærmere på.  
  

Veileder 
FAU jobber med en veileder for foreldre som vil engasjere seg i skolemiljøet. Den blir sendt på 
gjennomlesing til de som ønsker det, for utfylling. Kapitlet som omhandler 17. mai har spesielt behov 
for input, der vil det være aktuelt å snakke med foreldre som har gode og dårlige erfaringer fra 17 
mai-arrangement 
 


