
Veitvet skole FAU-møte 18.10.16 

Referent: Yoran Sandanger 
  
Til stede:   
Oda, Yoran (3), Asgedet (driftsstyret), Steffen (1), Ida (2), Wendy? (2, 4, 8), Helge(1), Vanathi  (5, 10), 
Majda (2, 4), Paula (8), (usikker på navnet…)(1), (usikker på navnet…) (8), Jegoan? (trinn?), Aina (1), 
Jørn (6), Øyvind (3) Maria (trinn?), (usikker på navnet…)(trinn?) 
  
Rektor har falt ut av programmet pga. sykt barn. Oda referer fra møtet med rektor. 
Kort presentasjonsrunde. 
 
Oda informerte om hvordan FAU fungerer:  

- Alle trinn skal være representert. Klassekontakt og vara er hjertelig velkommen i alle møter. 
Jo flere, jo bedre. FAU har som målsetning å ha fruktbare diskusjoner. Det er fokus på 
informasjonsdeling, også fra skolen og rektor.  

- Matfestivalen har vært en årlig tradisjon, men på grunn av lokaler som ikke fungerte i fjor 
avlyses matfestivalen. Vi kan evt. finne på noe annet.  

- FAU skal jobbe med tilgjengeligheten til skolen. Veitvet skole hadde tidligere mer aktivitet 
enn noen annen skole, men Skanska, som driver den nye skolen, setter grenser for dette. 
Hovedinngangen kan ikke brukes utenfor åpningstiden, barna må følges rundt av voksne i 
skoletiden på grunn av låste dører. Kunnskapstrappen bør også kunne brukes i større grad. 

- FAU har jobbet med trivselslederprogrammet - ansvarliggjøring av eldre barn for å aktivisere 
de yngre barna i friminuttene, slik at alle får være med. 

- FAU har siden i vår vært delt inn i arbeidsgrupper. Det har ikke nødvendigvis skjedd så mye, 
så det er et forbedringspotensial.  

- FAU har møttes ca. annen hver måned de siste årene. 
 
Asgedet informerer om Driftsstyret: 

- To representanter fra FAU sitter i driftsstyret sammen med ledelsen fra skolen og ulike 
representanter fra politiske partier. Snakker om hvordan skolen skal fungere. Starter med en 
åpen halvtime, der hvem som helst kan legge frem saker vedrørende skolen og skolemiljøet. 

- Tore Hoem Aa er ny rektor. Kathrine Meløy er ass. rektor. Det har blitt ansatt en ny leder for 
aks.  

- Det er blitt ansatt fem nye ressurslærere på skolen.  Dette er på grunn av at man har gjort 
det dårlig på enkelte kartleggingsprøver. Ressurslærerne er bistand fra kommunen. Disse 
lærerne koster ikke skolen noe. De er plassert i 1-4 trinn for tidlig innsats. Ressurslærere skal 
styrke hvert trinn. Trinnet bestemmer. Ressurslærerne får også støtte fra sentrale personer.  

- Det er vanskelig å få tak i gode småtrinnslærere, sier rektor. Men de har klart å sette 
sammen et godt team på første trinn, med lærere, pedagoger og førskolelærere. Noen kom 
på plass først i august.  

- Skolen går vekk fra TIEY, som de har drevet med lenge. Skolen ønsker å prøve andre 
metoder.  

- Skolen har høye mobbetall, og et læringsmiljøteam er inne og jobber med blant annet 5 og 8 
trinn.  

- Økonomi var en stor sak på det siste møtet. Skolen har gått med 3 millioner i minus. De har 
gjort noen grep som gjør at de kan komme i havn innen fastsatt tid. Økonomiavdelingen skal 
lage en prognose for 2017.  

- Skolen har kuttet bort bibliotekaren, bruker lærere og foreldre til å dekke opp. 



- Noen kontrakter har ikke blitt fornyet, de har også organisert trinnene annerledes. I 
realiteten har de bare to nye årsverk. På ungdomstrinnet kjører de de store fagene samtidig: 
matte, norsk, engelsk - slik at de kan spare på ressursene. Dette fungerer.   

- Det er uvisst hvor lenge ressurslærerne skal være ved skolen. De skal også fungere som 
veiledere for lærerne som er på trinnet.  

- Veitvet har hatt gjennomsnittskarakter 3 og over på eksamen, to år på rad. Dette regnes som 
bra for Veitvet. Det er veldig fokus på dette blant lærere, og målet er å stadig øke snittet.  

- Skolen har skjermet første trinnet for baseundervsining, og begynner med det først i 2. trinn.  
- Asgedet blir sittende i driftsstyret i et år til, valgt inn for FAU 

 
Førsteklasse - møtet med skolen: 

- I det første foreldremøtet fikk foreldrene inntrykk av at skolen gikk ut ifra at foreldrene 
hadde fått mye informasjon på forhånd, noe de ikke hadde.   

- Lærerne i første trinn organiserte første skoledag forskjellig. Foreldre i to klasser ble sendt 
hjem, de i tredje klasse fikk være igjen i klasserommet. Mange foreldre ble skuffet på grunn 
av dette. 

- Nå er det en lærer per klasse. De startet med kartlegging av norskkunnskaper, og så har de 
inndelt barna etter hvilke områder som må jobbes med, som bokstaver, lesing, 
norskkunnskaper etc.   

- Foreldrene har fått for dårlig informasjon fra skolen. De har inntrykk av at det ikke har med 
skolen å gjøre, men at lærerne er helt nye. De prøver seg frem, men virket ikke særlig 
samkjørte.  

- Det er tydelig at skolen ikke har informert lærerne om hvordan de skal gå frem, f. eks første 
skoledag.  

- Bemanningen virker god, det er 69 elever, tre lærere, to assistenter, en ressurslærer.  
- Rektor har ikke kommunisert med lærerne på første trinn.  

 
Oda om møtet med rektor:  

- Rektor melder at det det skal arrangeres nytt foreldremøte for første trinn før jul for å rette 
opp inntrykket. 

- Rektor har vurdert å ha førsteklasseteam som alltid tar seg av første klasse.  
o Innspill: Kan være en god ide, men da må stabiliteten sørges for.  
o Innspill: Skolen må heller preppe de lærerne som skal ha første klasse, de må ha et 

sterkt team rundt seg, slik at barna kan ha med seg lærerne videre. Men de må få 
hjelp i begynnelsen. 

o FAU melder til rektor at man må se på andre løsninger enn et eget førsteklasseteam. 
Mer informasjon til foreldre før skolestart, bedre koordinert.  

o Innspill: Utfordringene som har blitt nevnt tidligere i møtet bør videreføres til 
skolemiljøutvalget.  

- Det meldes om adferdsproblemer på mellomtrinnet i hele bydelen. Det er de unge som 
skaper uro. Det er tiltak fra bydel, skole og politi, for å håndtere dette.  

 
Ellers:  

- 5 klasse har brutt opp basen og gått tilbake til abc, på grunn av en del kaos.  
- Innspill - Vanathi melder at hverken rektor, ass. rektor eller undervisningsinspektør møtte på 

foreldremøtet for ungdomstrinnet. Hun mener det er dumt, og viser at skolen ikke tar 
hensyn til ungdsomstrinnet, men satser veldig på småtrinnene.  

 
Valg: 

- Driftsstyret: 
Øyvind velges inn i driftsstyret for to år.  
Steffen første vara 



Yoran andre vara 
Wendy? tredje vara 

 
- Skolemiljøutvalget: (sammen med repr. fra elever, lærere, ledelse) 

Wendy? og Majda stiller.  
Maria 1. vara,  
Jegoan 2. vara 

  
Arbeidsgrupper: 

- Natteravnordningen: 
Organisering av lister og koordinering. Tommy ønsker ikke lenger å ha ansvaret. 
Oda foreslår at denne gruppen også jobber med trafikk, rektor melder om uvettig kjøring i 
Veitvetveien. 

  
- Skolemiljøgruppen: 

I tillegg til et overordnet fokus på skolemiljø: Fokus på blant annet nettvett, og hvordan 
styrke kontakt mellom lærer og FAU. Dette skal rektor også hjelpe med. 

  
- Arrangementgruppen 

Komme med forslag til klassene slik at de kan bedre sitt eget skolemiljø. Arrangere større 
arrangement en gang i semesteret, kanskje flytte matfestival til Veitvetsenteret? 

  
- Bibliotekgruppe? 

Bemanne med foreldre utover kveldstid? 
  

- Gruppe som jobber litt mer politisk? 
Tilgjengelighet på skolen? 
Oppvekstvilkår på Veitvet? 
Kreve tilbake det gamle SFO-bygget? Nå forfaller det. 

  
Oda sender ut epost til alle, vi svarer ved å skrive opp to grupper vi ønsker å være i.  
Jo mer arbeid som foregår i gruppene, jo bedre.  
  
Dato for nytt møte: mandag 5. desember 1800 2000 
  
  
 


