
FAU-møte tirsdag 22. oktober 2019 
 
Velkommen!  
  
Valg av referent  
Ragnhild BN Larsen  
  
Presentasjon  
Rask presentasjon rundt bordet.  
2. trinn og 10. trinn var ikke representert. 10. Trinn hadde infomøte samme tidspunkt.  
  
Rektor orienterer:  
Det har vært en god start på skoleåret. Det var noen utfordringer knyttet til 1. trinn. Skolen hadde 
bemanning til 40 innmeldte elever, og gikk for en to-parallell ordning. Men 50 førsteklasseelever 
møtte til skolestart. Skolen plasserte etter høstferien inn én lærer fra et annet trinn. Skolen ser 
positive virkninger av dette tiltaket.  
  
Ungdomsmiljøet i år er veldig rolig! Samtlige ungdomstrinn er godt fungerende.  
Det var flott med 90% deltakelse på Berlintur for 10. trinn. 60% deltakelse har vært gjennomsnitt.  
 
God ansattgruppe. Det er 57 pedagogisk ansatte og det er nesten 100% faglærte. Dette er svært gode 
tall i et område hvor skoler sliter med ufaglært arbeidskraft.  
 
Nasjonale prøver gjennomført. Ser bra ut resultatmessig. 
  
Elevundersøkelsen (Klassetrivsel.no) står for tur, men må avvente noen 
personvern/sikkerhetsklareringer. Utdanningsetaten gir klarsignal når undersøkelsen kan komme i 
gang. 
 
Klasselister. Foreldre må hvert år samtykke til at deres barn kan stå på en klasseliste som kan deles ut 
til alle. Mange klasser har ikke fått utdelt klasselister, selv om mange foreldre har sagt ja til at 
informasjonen kan deles. Dette skaper utfordringer for foreldre, som trenger kontaktinformasjon til 
andre foreldre for å kommunisere godt.  
Skolen jobber med å få en bedre løsning for dette, det er en utfordring at skolens systemer gjør det 
vanskelig å ta ut lister i de klassene der noen har reservert seg. 
Noen klasser har fått til å lage en egen liste utenom skolens systemer, som likevel ivaretar samtykket 
til foreldrene, men det er arbeidskrevende å få til.  
  
Det er en stor utfordring at skolen har er færre elever enn det skolen ble bygget for.  
Skolebehovsplanen har ikke tatt høyde for dette. Det er fire 1-10 skoler i området, og barn til å dekke 
opp 100% på alle skoler er det ikke.  Veitvet har ikke mistet elever, men får ikke økning i elevmassen 
fra år til år, slik beregninger tilsa.  
Dette medfører dårligere økonomi enn hvis elevtallet hadde vært høyere. Når skolen er organisert i 
baser skaper dette problemer for avvikling av undervisning. Basene, som er ett stort rom og to eller 
tre tilstøtende små rom, fungerer ikke i et to-parallelt system der man deler klassen i 2 X 25 elever. I 
en baseskole er det ideelt å dele klassen i tre grupper. Skolen har valgt å organisere flere trinn i tre - 
parallellsystem. Dette får økonomiske konsekvenser med merforbruk i år.  
  
   



Det er kommet to nye i skolens ledelse. Lars-Petter Flyen (erstatter Ingvild) og  Tommy Rasmussen 
(erstatter Hanne). Skolen har ansatt to nye miljøarbeidere, til sammen er de nå fire miljøarbeidere. 
Tre av dem jobber inn mot hele elevgruppen. Rektor er veldig fornøyd med hvordan dette fungerer!  
 
Endrede rutiner rundt voldsbruk. Nye rutiner er mer i tråd med elevsynet som skolen står for. Skolen 
har også opprettet et miljørom ved flerbrukshallen. De elever som utøver vold er der sammen med 
personale/miljøpersonale ut dagen, og får hjelp via metodikken AART (for sinnemestring). Ved 
ekstrem vold kan skolen fortsatt bortvise eller utvise eleven. Det er viktig å skjerme eleven fra resten 
av elevgruppen, særlig for den som er utsatt for vold.  
  
Skolen har i høst hatt få konflikter og lite vold. Jobber godt forebyggende, og det er også en grunn til 
å opprettholde tre-parallellsystem.  
 
Fotballakademiet. Lars Erik Hagen slutter på skolen, Kevin og Simen fortsetter med fotballakademiet.  
Lars Erik slutter. Det blir kalt inn til et møte med 8. trinn ettersom lærersituasjonen endrer seg i 
november.  
  
Samarbeidslæring er fortsatt en satsning. Elever skal jobbe med denne metodikken hver uke.   
Trivselsgrupper fungerer.  Disse to satsningene er kanskje også et bidrag til at det er lite vold og 
utagering.  
  
På foreldremøtet i 8. trinn, kom det frem at det er en del trakassering via sosiale medier. Gjør 
lærerne noe i forhold til dette? Sosiallærere har jentegrupper og guttegrupper, men disse gruppene 
jobber i retning av flere temaer.  
  
Kveldsåpent bibliotek, blant annet i kveld. Basert på frivillighet fra lærer noe som innebærer at det 
ikke er en tydelig forutsigbarhet ennå.  
  
Flere klassekontakter formidler at de er veldig fornøyd med klassekontaktene på trinnene.  
  
Foreldre som har møter med skolen. Foreldre kan oppleve møter på skolen som krevende. Skolen har 
bestemt at det i alle innkallinger til møter vil stå at det er mulig å ta med seg en tillitsperson (dvs en 
person du ønsker å ha med/stoler på). Det kan være fint å få med seg en tillitsperson, særlig i de 
vanskeligste sakene.  
  
Skolehagegruppen presenterer en idé (mens rektor er tilstede):  
Vi har prosjektmidler fra Bymiljøetaten og ønsker å invitere lærerne til kveldsforedrag om 
undervisning for bærekraftig utvikling v/ professor Astrid T. Sinnes (spurt og sagt ja) og 
Linda Jolly (ikke spurt ennå) som er universitetslektor og skolehageekspert. Rektor er positiv til dette 
og Ragnhild tar kontakt med rektor for videre planlegging.  
   
Hvordan tenker vi oss at foreldrekontaktene/FAU skal være organisert  
Det er et behov for få orden på hva vi melder oss til når vi melder oss som foreldrekontakt, og hvilke 
forventninger det er til rollen. Vi trenger en beskrivelse av rollene, slik at foreldre vet hva oppdraget 
går ut på. Flere roller, men mer avgrensede roller kan være lurt for engasjementet og deltakelsen.  
 

FAU utarbeider et skjema med beskrivelser av roller, og dette skjemaet brukes ved valg. Det skal 
fylles inn et antall navn. Det kan for eksempel velges 6 klassekontakter per trinn. Av de 6 
klassekontaktene velges 3 FAU-kontakter (1 fast og 2 vara). Alle FAU-kontaktene har møterett, men 
hvert trinn har en stemme ved evt avstemming. De andre klassekontaktene er med og planlegger 
sosiale happenings.   
 



En oppskrift for de som er nye er nyttig: Infobrev som kan sendes ut etter valget til de som er valgt 
(eventuelt i forkant for å informere om verv). Hvordan vi anbefaler at foreldrene og lærerne 
organiserer aktiviteter i klassen, står også omtalt i brevet.  
 
Yoran har laget et forslag. FAU får det med hjem og gir tilbakemelding til Yoran på skrivet.  
  
Kontoansvar og vipps  
Hvert trinn har en konto og vippskonto som må administreres. Hvert trinn må finne den personen 
som skal administrer denne. Yoran sender ut mail og ber om tilbakemelding fra alle trinn på hvem 
som skal administrere kontoen. Ønskelig også at FAU samle ideer til hvordan få inn midler.  
 

Verv som må dekkes inn:  
Driftsstyre:  
Øyvind Kvanmo er driftstyreleder. Driftsstyrerepresentant nr 2: Sangita S. Diedrichsen går inn for 
Kjersti Misje Østbakken.  1. vara blir Anders Sjøblom og 3. vara blir Monica Gregory. Ellen Pande 
Rolfsen er 2. vara.   
  
Skolemiljøutvalget:  
Skolemiljøutvalget består av lærere, elever, AKS er representert. Utvalget har ligget brakk. 
Intensjonen er minidriftstyre for å skape godt skolemiljø.  
SMU 1: Maida Huskovic  
SMU 2: Per Atle Aasli eller Natalia Campos (dersom Per Atle trekker seg) 
SMU Vara 1 og 2: Kine Lamøy og evt Natalia Campos  
  
De forskjellige gruppene, ambisjonene vi har med dem, og påmelding til dem:  
  
o Sportsklubbgruppen – gjelder ungdomstrinnet (trenger 3 personer til denne gruppen). 

Ambisjonen er å få til et godt samarbeid mellom skolen og sportsklubben, og få til trening og 
aktiviteter like før og etter skoletid for å skape et bedre skolemiljø. 

o Skolehagegruppen – en hage for nærmiljøet og en skolehage for skolen og AKS  
o Skolemiljøgruppen – Sangita blir med i denne gruppen. Utover dette trengs ingen flere. Frie 

tøyler til å gjøre mye morsomt. Hovedansvaret er å tenke på hvordan man kan hjelpe 
foreldregruppen til å skape et godt klassemiljø.  

o Bibliotekgruppen (evt politisk gruppe) - Bemanne biblioteket og få flere bøker til biblioteket. 
Samt ta tak i lokalpolitiske saker dersom det er rom for det (for eksempel bedre trafikksikkerhet). 
Fleksibel gruppe, tar tak i behov og det de er interessert i lokalt.  

o 17 Mai gruppen -  avventer om vi skal ha denne i år pga tog i sentrum.  
o Natteravngruppe – trenger en 3. person. Rekruttering av natteravner og oppfølging av lister. 

Trenger en til i gruppa som kan bidra bla annet med gode ideer til fornying av bla markedsføring. 
Monika blir med i gruppa. Sangita som ekstra ressursperson.  

  
Alle gruppene må ha ett møte før jul. Det blir kanskje et møte for alle en gang til i høst, evt en 
juleavslutning.  
  
Klatrestativ for 5-7 trinn (krevende klatrestativ)  
Fikk 500 000 til klatrestativ fra Sparebankstiftelsen. Arbeidet er i gang og ledes av forelder Stian Kilde 
Aarebrot. Trenger flere midler. Målet er å få dette ferdigstilt til neste høst.  
  
Vennebenk  
Lage en vennebenk som det skal stå vennebenk på! Skolemiljøgruppa får ansvar for å følge opp dette 
prosjektet.  
  



Forslag om utsending av brev til hele foreldregruppen om muligheten til å engasjere seg i 
enkeltsaker  
Kommer brev fra FAU om at det er lov for foreldre å engasjere seg i grupper og saker. Yoran sender 
ut brev på høring til FAU.  
  
Aks og betalte aktiviteter i Akstiden   
Hva mener FAU om dette? Vi har fått en forespørsel til FAU om å vurdere dette. Spørsmålet er ikke 
løftet til AKS, ønsker å drøfte i FAU før eventuell videre henvendelse til AKS.  
Argumenter som kom frem i diskusjonen:  

● De som tilbyr aktiviteter vil også ha friplasser, men disse vil ikke dekke opp for behovet på 
Veitvet.  

● Sparer tid på ettermiddagen ved å bruke Aks til dette – en god ting i en travel hverdag 
● Kun for de som har midler, vil skape klasseskiller.  
● Vi har et bra AKS (!) og en AKS leder som har ambisjoner om å være Oslos beste AKS. FAU må 

støtte opp under dette heller.  
● Finnes mange tilbud i Oslo som er utenom AKS og som man kan benytte seg av.  
● Bydel Bjerke jobber mye for å gi gratis tilbud slik at alle kan delta. Det er uheldig å røre ved 

gratisprinsippet/tankegangen.  
Etter drøfting foretok vi avstemming. Avstemning viser at ingen i FAU ønsker at vi skal gå videre 
med henvendelsen til AKS.  

 

Veitvet til tjeneste:  
Tjenester kan meldes inn til Veitvet til tjeneste. Ungdommer på skolen samler inn penger til klassetur 
ved å ta alle mulige småjobber i nærmiljøet. De trenger oppdrag. Spre budskapet og sjekk ut sidene 
på Facebook!  
 


