FAU møte 210617
Tilstede: Oda, Øyvind, Steffen, Majda, Camilla, Ragnhild, Yoran, Wendy, Hedda, Hege, Natalia, Bitto,
Rapport fra gruppene:
Skolemiljø - har hatt to tre møter.
Vurderer temakvelder om nettvett, skal kanskje bruke Barnevakten.
Har jevne møter med AKS om de små trinnene, kommunikasjon med Chris fungerer
godt.
Ansatte har vært på kurs for å lære å samhandle bedre med barna.
Det har vært økonomiske innstramminger.
Innspill fra Oda: Ang. nettvett, det er et tilbud om gratis kurs i nettvett før september, fra
Pia Lang, regi Redd Barna. Tentativ dato 30/08. Et slikt kurs kan tilpasses, med foreldre,
med eller uten elever etc. (Barn fra mellomtrinn og oppover bør delta).
Bibliotekgruppen - har hatt møter.
Har kontakt med potensielle frivillige og de som formidler kontakt med frivillige.
Sliter med å bruke frivillig.no på grunn av manglende org. Nr.
Skal jobbe mer via Facebook.
Innspill fra Oda: Annonsering på Facebook kan sponses. Hva med Aker avis?
Innspill fra Steffen: Org. Nr. kan lånes.
Aktivitetsgruppen - ganske inaktiv.
Innspill fra gruppen: bør aktivitetsgruppen arrangere temakveld angående terrorfrykt?
Mange lot være å delta i 17. maitog på grunn av terrorfrykt. Hvordan motvirke dette?
Hvem kan brukes til et slikt infomøte?
Natteravnene - det ruller og går
Fungerer godt, det er skapt mye blest. Krever en del arbeid. Kanskje kutte på antall
deltagende. La Veitvet gå på Veitvet, og Linderud på Linderud. Skal spørre om de
kan få bruke skolens sms-tjeneste. Bruker frivillig.no, noe som fungerer svært godt.
Innspill fra Oda: Sponsing av facebook-annonser er også mulig her.
Innspill fra Øyvind: Ta opp behov på foreldremøter til høsten.
Politisk gruppe - jobber videre med gamle AKS.
Møte med ungdomsklubben, sportsklubben og FAU- det er tegn på at det kan gå i
orden, signalene fra politisk hold er gode.
Innspill fra Ragnhild: Kan man gjøre som andre natteravner og lage en møteplass for
natteravner og andre på kveldene? Selge pizza og drikke, slik skaper man liv i
Veitvetparken på kveldstid i helgene.
Rapport om Veitvetfestivalen fra Hege:
Den ble organisert veldig raskt, av 9. trinn, for å samle inn penger til tur til Berlin. Det var
loppemarked, matfestival, kiosk, underholdning. Hadde veldig positiv effekt på klassen
og foreldregruppen.
Jobbet hardt med PR, gjennom avis, bannere, facebook.
Inviterte med blant annet Drabanten, som stilte med smaksprøver på maten sin.
Det kostet 250,- for en familie, og 50 for barn.
Senteret var svært behjelpelig.
De samlet inn 20000,Olav har laget en oversikt over hva som ble gjort og hva som trengs, denne kan overgis til
aktivitetsgruppen og neste 9. trinn. Hadde det vært en idé å møte på foreldremøte for å
fortelle om dette?
17. Juni neste år er etter Ramadan, så det passer ypperlig.

Rapport om 17. mai fra Yoran:
Rapport om prosess og gjennomføring skrives og legges ut på nettsidene til skolen.
Øyvind rapporterer fra driftsstyret:
Det er nå initiert et årshjul for å få bedre oversikt over driftsstyrets ansvar og gjøremål.
Ang. sak om å få bedre skolemiljø: Skolen har vært veldig fokusert på reaksjoner på
mobbing, men driftsstyret mener at skolen er for svak når det gjelder forebygging, det er
bare ord.
Skolen har angivelig fått inn en ny person som skal ta større ansvar for det som gjelder
skolemiljø.
Skolemiljøutvalget ligger nede.
FAU er ikke nevnt i rapporten om skolens tiltak for bedre skolemiljø.
Innspill fra Oda: Skolemiljøgruppen bør involvere seg tettere i skolens planer.
Driftsstyret mener Åpen halvtime brukes for lite. Informasjon om driftsstyremøtene
ligger på skolens nettside.
Ang. tilgjengelighet: Utdanningsetaten leier bygget av Skanska. Skolen leier videre hall og
sportsklubben. Det er uklart hvem som bestemmer. Regler oppstår fra ingensteder. Coor
og Skanska maser mye på skolens adm. når de burde mase på utdanningsetaten.
Ang. bruk på 17. mai - store uklarheter og misvisende beskjeder. (Se referat fra
driftsstyremøtet). Øyvind ba om at drifsstyreleder skal stå på kopi i alle saker som har
med drift av bygget å gjøre.
Ellers:
Skole-hjem-samarbeid skal jobbes en del med.
Mellomtrinnet har en del utfordringer.
På den positive siden:
det blir kantinedrift for 9. trinn, som en del av mat og helse-faget. Har positiv
effekt på miljø hvis man holder elevene på skolen.
Fotballakademi blir etablert.
Innspill fra Oda: det er bra at Øyvind er driftsstyreleder.
Annet: FAU må etablere et styre for å få tilgang til org. nr. Dette blir tatt på neste møte.

