FAU-møte 18.01.18
Tilstede: Ragnhild, Per-Atle, Oda, Gunnhild, Bitto, Birgitte, Steffen, Line P, Elin, Natalia, Helge
Referent: Yoran Sandanger
Møtet startet med valg av leder og nestleder.
Yoran Sandanger ble valgt som ny leder og Steffen Andersen ble valgt som ny nestleder, som innstilt
av Oda Sjøvoll.
Yoran presenterte noen tanker han vil ta med seg videre som leder – stram møteledelse og fortsatt
komitearbeid.
I tillegg ønsker han blant annet:
-

-

at FAU i større grad skal snakke med elevene for å høre hvilke behov de har, for så å
bruke dette som grunnlag for FAUs arbeid.
at FAU skal fokusere på miljø ved arrangement i regi av skolen og FAU,
at skolen skal forbedre muligheten for lek for mellomtrinnet i friminuttet, ved å gå til
anskaffelse av apparat eller lignende som er utfordrende nok og tilgjengelig for de
aldersgruppene det gjelder,
at koding blir en del av elevenes hverdag, på en eller annen måte, gjennom aks eller
regelrett undervisning,

I en generell runde ble følgende tatt opp:
At FAU kan søke om penger fra sparebankstiftelsen til lekeapparater for mellomtrinnet.
At spisetiden på skolen fortsatt ikke er ivaretatt i alle klasser, og at det kan høres ut som om skolen
ikke har tatt vedtak i driftsstyret om å verne spisetiden på alvor.
Natteravngruppen kan melde at de har vedtatt å skille lag med Linderud. May Britt skal ta kontakten
videre med Linderud skole FAU.
Natteravngruppen skal legge ut lister på forhånd, slik at natteravnene kan sette seg opp selv på
datoer som passer. Satser på at det letter litt på organiseringsarbeidet.
Bibliotekgruppens plan gikk ikke som planlagt, og de har måttet rykke tilbake til start. Ønsker gjerne
en deltager til i gruppen for å fordele oppgaver.
«Det varme blikket» - foredrag blir den 15. mars – Det vil muligens komme penger fra
Groruddalssatsingen, og Salto har bedt oss søke midler fra dem. May Britt kan også brukes til
markedsføring. FAU stiller garanti for den resterende summen, slik at Ane og alle andre involverte
kan begynne markedsføring så snart som mulig, og slik at det ikke blir nødvendig å ta
inngangspenger.
Det ble foreslått å flytte 17. mai fra 3. trinn til 9. trinn, for å samle inn penger til klassetur. Det ble
besluttet at dette må diskuteres nøye ved neste møte.
FAU må stille som dugnadsdeltaker når sportsklubben skal pusse opp det gamle aks-bygget.
Det bør jobbes politisk med å få belysning ved det gamle aks-bygget og langs turstien bak
skrubbelunden.

May Britt Gunnaleite, som er Salto-koordinator i bydelen, deltok på møtet for å informere om
hvordan det står til på Veitvet:
Salto forebygger kriminalitet blant unge i bydelen, i samarbeid med politiet. Hun sier at foreldre er de
mest forebyggende aktørene, men de er vanskeligst å ha kontakt med. Salto er flink til å snakke med
ungdommene, men glemmer ofte foreldrene. Denne kommunikasjonen er en utfordring, og det er
vanskelig å vite hva man kan forvente.
Natteravnordningen er et eksempel på et veldig godt samarbeid med foreldre. Det fungerer svært
godt og er veldig konkret. May Britt er enig i at natteravnene skal gå lokalt.
Tilbakemeldingen fra barn og ungdommer som er spurt, er at de ønsker flere synlige voksne, og de er
opptatt av at foreldre må kjenne hverandre og snakke med hverandre.
Generelt er det en jevn nedgang i kriminalitet blant unge i Oslo de siste ti årene, også her på Veitvet.
Det er likevel slik at små grupper kan gjøre et stort negativt inntrykk.
Veitvet sliter med dannelse av et dårlig miljø på Veitvetsenteret. Det er åpenlyst kjøp og salg av
narkotika. Barna er unge, fra ungdomstrinnet og oppover. Det er eldre barn som til dels kommer
utenfra, som tiltrekker seg yngre barn.
Det er viktig at de voksne bruker energi på å bryte opp dette miljøet. De henger på senteret på
ettermiddag og kveld. Det er litt for tidlig for natteravnene.
Senteret jobber aktivt med dette, og det er tett kommunikasjon med alle som er involvert. Det er
kanskje også mulig å gjøre noe med stengetidene på senteret, ettersom Drabanten stenger tidlig, og
de andre restaurantene har inngang fra utsiden.
Det har tidligere vært et problem med hærverk, men det har man fått slutt på ved å fjerne en del av
de gjenstandene som kunne ødelegges.
Det er viktig at vi sier ifra til politiet hvis vi ser ulovligheter eller har følelsen av at det foregår noe
som ikke er ok. Man kan ringe 02800 og si ifra. Dette er for at politiet skal få opp på sin statistikk at
det skjer mye her, slik at de lettere kan prioritere når de skal velge hvor de skal jobbe forebyggende.
Ellers er det veldig mye bra som skjer på Veitvet for tiden, både i lokalmiljøet og via Kulturhuset og
blant annet Nysirkus Bjerke.
FAU ber om å bli inkludert i informasjonsdelingen når man vet at det skjer ting i området, fordi det er
viktig for foreldre og skolen å være informert om dette.
Ellers informerer May Britt om at åttende trinn på Veitvet skole har store utfordringer, men at det
Salto jobber aktivt med disse utfordringene.
Barnevernet har også gjort en innsats i det siste, og kommer til skolene for å snakke med barna
klassevis. Årsaken er at de ønsker å endre på en del forestillinger som har dannet seg om
barnevernet, særlig i enkelte miljø.

Alle komiteer ble bedt om å ha møter før neste hovedmøte, som blir torsdag 8. mars klokka 1800 i
skolens kantine.

