
Referat fra FAU – møtet 27.09 -2018 

Til stede: 21 klassekontakter 

Referent: Lars E. Oma (klassekont. 7a) og Yoran Sandanger 

Dagsorden:  

1. Referat fra leders møte med rektor 

2. Grupper i FAU – v/Ansvarlige for gruppene 

3. Råd og Utvalg – Velge nye representanter 

4. Eventuelt 

 

1. Leder innledet med referat fra møte han hadde hatt med rektor på skolen. Rektor er fornøyd 

med oppstart, men det er som alltid utfordringer.  

Rektor ønsker og håper at foreldre på skolen i større grad blir kjent med andre foreldre og 

andre barn på de trinnene der barna hører til. Dette er viktig for å unngå unødvendige 

konflikter.  

Rektor var positiv til at FAU vil involvere skolen og resten av lokalsamfunnet til å organisere 

en stor 17. maifest på skolen i 2019. 

Skolen har bare en 50% helsesøsterstilling frem til jul, men får 200% helsesøster etter jul. 

 

2. Veitvet skoles FAU er organisert i grupper som tar seg av forskjellige interesseområder. Det 

er fordi slike grupper kan jobbe mer effektivt og målrettet enn en stor FAU-gruppe. 

• Det er fornuftig å dele opp i grupper som foreldre har interesse og lyst til å være med i.  

• Det er også fornuftig at disse gruppene henvender seg til hele foreldregruppen når de 

skal organisere noe, fordi det kan være at noen foreldre ønsker å engasjere seg i en ting, 

selv om de ikke ønsker å være med i FAU. 

• Det vil bli sendt ut en liste for FAU-representanter setter seg opp på sin ønskede gruppe. 

• Hver gruppe må velge en sekretær som kaller inn til møter og rapporterer på 

hovedmøtene.  

Natteravnene ble presentert – har 3 koordinatorer, gruppen fungerer godt, har behov for 

flere natteravner. Går på Veitvet på fredager og lørdager fra 21-24. Turene er rolige og 

sosiale. 

Skolemiljøgruppen vil gjerne ha flere foreldre med i gruppen. Jobber tett opp mot aks, og er 

engasjert i saken for å få lekeapparater eller lekestativ til mellomtrinnet. I forbindelse med 

dette ble det bestemt at driftsstyreleder innkaller til befaring på skolen for å se hvor et slikt 

stativ kan stå.  

Bibliotekgruppen har jobbet for å forsøke å bemanne biblioteket utover den tiden skolen 

bemanner det. Det har vært vanskelig å få folk til å melde seg som frivillige, og det er stor 

administrativ oppgave. En slik gruppe bør kanskje jobbe mer politisk for å få skolen til å 

ansette en bibliotekar, og passe på at innholdet på biblioteket er oppdatert.  

Politisk arbeidsgruppe har bidratt til at idrettsklubben fikk overta det gamle aks-bygget. 

Denne gruppen har foreløpig ingen ny oppgave, og bør opprettes i konkrete saker, kanskje i 



forbindelse med biblioteksaken? Det har vært foreslått at den skulle jobbe for å få belysning i 

Veitvetparken, men den ballen har allerede begynt å rulle, så det er ikke lenger behov. Hvis 

noen ser for seg et tema som politisk gruppe kan jobbe med, så er det bare å ta kontakt.  

Arrangementsgruppen har ikke fungert som ønsket, og kommer til å bli transformert til  

Veitvet skoles 17. mai-komité. FAU har besluttet å sette 9. trinn ansvarlig for 17. mai i 2019, 

og har også besluttet at skolen ikke skal gå i tog i sentrum i 2019. I stedet skal det arrangeres 

det forsøksvis en stor 17. mai-fest på skolen, hvor vi inviterer hele Veitvet til å komme. Det vil 

også bli organisert borgertog.  

I den forbindelse er det forventet at 9. trinn tar seg av alt som har med mat og organisering 

av leker for barna, slik at 9. trinn kan tjene penger til sin klassetur i 10. klasse. 9. trinn må 

derfor ha sin egen komité, som tar seg av dette.  

FAU stiller med en overordnet komité som sørger for at skolens andre trinn blir involvert med 

kunstneriske innslag, og at Veitvets beboere (borettslag, barnehager, organisasjoner) blir 

invitert med på festen, samt at kunnskapen og organiseringen av 17. mai overføres fra år til 

år.  

Skolehagegruppen er en ny gruppe som skal jobbe med Veitvet skolehage. Denne skal 

etableres i den inngjerdede hagen rundt det gamle trafobygget like ved Veitvet Sportsklubbs 

klubbhus. AKS er svært interessert i en slik skolehage, i likhet med mange foreldre. I 

utgangspunktet vil det, på grunn av jordsmonnet, være dyrking i kasser.  

Sportsklubbgruppen er også en ny gruppe som skal være kontaktleddet mellom FAU og 

sportsklubben. Disse to organisasjonene bør jobbe mer sammen, fordi vi utgjør en stor styrke 

med frivillige, og vi kan dra nytte av hverandre. Et ønsket prosjekt er organiseringen av 

morgentrening, slik det har blitt etablert på enkelte andre skoler i Groruddalen. Det er også 

et ønske om at FAU kan bruke sportsklubbens lokaler til møter og lignende.  

3. Valg av nye representanter skjer i første møte etter jul. Alle fortsetter som før frem til da. 

 

4. Eventuelt 

 

a. På grunn av en inkurie fikk Øyvind ikke anledning til å presentere driftsstyret før nå. 

Han forklarte at driftsstyret er skolens styre, og at det har formell makt. Det er der vi 

må ta opp de mest alvorlige sakene. Elevrådet skal være oppe å gå etter en periode 

med inaktivitet.  

b. Alle FAU-representanter er invitert til KFUs (Oslo Kommunale Foreldreutvalg) kurs 

den 18. oktober. Invitasjon blir sendt ut.  

c. Leder har laget en forsøksside på facebook, en butikk, hvor åttende og niende trinn 

kan tilby tjenester til inntekt for klassetur. Den heter Veitvet til tjeneste, men er ikke 

helt etablert.  

d. Foreldrekontaktene må ta initiativ til sosiale samlinger for å bli kjent, som 

spillekvelder, halloweenfest, mamma/pappa-gruppe, foreldrekaffe, tema-film-kveld, 

osv. Skolen er svært behjelpelig med å stille med lokaler.              


