
Møte FAU Veitvet 13.03.17 
  
Tilstede: Steffen, Michal, Camilla, Oda, Yoran, Ragnhild, Tore, Steffen, Deeg, Vanathi, Wendy, Jørn + 4 
(beklager, jeg kjenner ikke alle ved navn…) 
  
May Britt Grunnaleite, Salto-koordinator, er syk, og vil komme på et senere møte. 
  
Rektor Tore informerte: Bydelen er preget av at det har vært voldsomheter blant barn og unge. Det 
er rapportert om vold, trusler og ran, det er spesielt en hendelse under UKM på Veitvet Kulturhus 
foregående helg som har fått stor oppmerksomhet, som involverte flere ungdommer i ring rundt en 
ung gutt, en slåsshanske og ran. Skolen har brukt mye energi på å rydde opp i det som skjedde. 
Politiet var involvert, og vet godt hvem hovedmannen er. Han hører for øvrig til på Årvoll. 
  
Ellers er det en tendens i bydelen at barn på mellomtrinnet og eldre barn danner klikker eller 
gjenger. I og rundt disse gjengene eksisterer det en fryktkultur som innebærer at barna ikke vil 
tyste/"være en snitch" av frykt for å bli banket opp. 
  
Skolen jobber mot disse tendensene på flere måter, ved hjelp av forskjellige ressurser som skolen har 
fått fra bydelen og kommunen (ART, Ident). Det er en gjentagende tendens at det er vanskelig å 
involvere foreldrene til de som er mest utfordrende.   
  
Det kom flere innspill fra møtedeltagerne:  
Skolen MÅ bli flinkere å kommunisere med foreldre når det skjer noe, enten det er med enkeltelever, 
trinn eller hele skolen. 
SMS fra skolen i forbindelse med "hendelser" som har vært i tilknytning til skolen må være tydelige, 
slik at foreldre vet hva de skal snakke med barna om.  
Skolen må gjøre det tydelig hvilket trinn meldingen kommer fra, barn har søsken i andre trinn. 
Lærere må ta direkte kontakt med foreldre så snart de mistenker at det kan være noe annerledes 
eller uventet ved barnas oppførsel. 
Det skjer alvorlige hendelser, særlig i friminutt, mellom barn fra forskjellige trinn. Det er svært grov 
språkbruk og trusler om seksuelle handlinger mot yngre barn. 
Rasisme har blitt et problem på ett trinn. 
  
Rektor kommenterte at problemene i stor grad skapes av en håndfull elever som man vet godt om, 
men at de historiene han hører fra foreldrene her, om ting som skjer i friminutt på 5-7 trinn, er 
urovekkende, og at han ikke har visst om det før. 
  
Kan politiet brukes aktivt mot hvert trinn for å motarbeide fryktkultur/frykt for å si ifra? 
Kan skolen jobbe for å fremme positive forbilder på skolen, løfte frem ambassadører? 
Kan foreldrene til barna det gjelder i større grad tvinges til å involvere seg? 
Kan identiteten til elevene styrkes, skape en stolthetsfølelse i lokalmiljøet, når det nå skapes mye 
dårlige rykter om området? 
Kan man hente inn tiltak fra Groruddalssatsingen? Felles frokost? Innkalling til rektors kontor for 
foreldre som ikke følger opp? 
Kan man jobbe med bydelen om å tilby barna aktivitet utenfor skoletid? 
Kan PPT bistå i oppdragelsen av foreldrene? De gjør det andre steder, med temamøter der foreldre 
får diskutere. 
  
Det må tas hensyn til at det i mange tilfeller kan dreie seg om både kulturforskjeller og 
språkproblemer i dialogen mellom foreldre og skole. Skolen må ha dette i bakhodet og gjøre det som 
skal til for at kommunikasjonen blir god. Ha med tolk, og kanskje noen som forstår kulturforskjellene 
og kan formidle/oversette det også. 



  
Leder av FAU kommenterte at situasjonen IKKE KAN aksepteres, hendelsene som det blir fortalt om 
er helt uakseptable og må ta slutt. 
  
Ellers informerte Rektor om at  
• Skolen viderefører mange av undervisningstiltakene fra dette året fordi de har vært vellykket.  
• Det blir muligens et fotballakademi i regi av skolen. Skolen setter av noen ressurser til dette og 

samarbeider med sportsklubben. Kapasitet for 30 barn, gratis. Primært for 5 trinn og opp. Rett 
etter skoletid eller før skolen.  

• Sommerskolepåmelding kommer snart.  
• Kodekurs for fjerde trinn er i leia. Lærere har blitt sendt på kurs.  

  
Referat fra driftsstyret utgår pga. fravær. 

  
Informasjon fra gruppene: 
Aktivitetsgruppen: FAU har fått en plass på nettsidene til skolen under Om skolen. Gruppen jobber 
med infoskriv, ett om lokaler som foreldrekontakter kan bruke i nærmiljøet, og ett om hvordan 
trinnene kan samle inn penger til klassekassene. Ellers jobbes det med større arrangement, men 
ambisjoner må justeres etter kapasitet. De har også sett på muligheten for å starte opp med skole-t-
skjorte/genser som kan låses til ett trinn (f. eks. 9-trinn) som kan ha ansvar for å designe motiv og 
selge. Overskudd går til klassekassen. 
  
Bibliotekgruppen: Møtte Heidi, fikk gjennomgang av biblioteket, fikk fortalt at det ikke er vanskelig å 
gi opplæring. Satser på utvidede åpningstider, primært en dag i uken, to til fire hver onsdag f. eks. 
Stikk innom skal promotere til eldre og til frivillige organisasjoner for bemanning. Det blir laget flyer 
og promotert på Livet på Veitvet, og frivillig.no. Det er rom for leksehjelp etc. Ellers kan man tenke på 
arrangement som "skolen bader i bøker" eller nattlesing.  Vandelsattest kreves av alle som skal jobbe 
der.  

  
Skolemiljø: Skolen jobber med nettvett. Foreldre trenger kanskje litt om dette. Har innledet 
samarbeid med aks, som gjerne vil delta på møte.  
  
Natteravngruppen: Kontaktet Linderud, skal møte dem til uka og inkludere dem. Skal ikke slå 
sammen. Fem som går, to runder. Begynner etter påske, fredag og lørdag, + kveld før noen røde 
dager. Delt ut flyers, annonsert via frivillig.no, har ide om å låne en politiker å gå med.  

  
Den politiske gruppen: møte med sportsklubben, jobber for å få disponere det gamle aksbygget. 
Sportsklubben skal eie bygget, men være tilgjengelig for mange forskjellige aktører. Må få det til fort. 
Har kontakt med de som man må ha kontakt med, men det butter på byråkrati. Alle er informert om 
at det må brukes en del midler på vedlikehold og oppussing.  

  
Andre spørsmål: Bør FAU registreres som en organisasjon? Det vil gjøre det enklere å kontrollere 
penger etc. 
Kodegruppe: Kan det være en undergruppe til aktivitetsgruppen? Jobber med dette mot høsten. 
  
Neste møte blir i mndskiftet mai/juni, da vil AKS bli invitert. 
 


