
Referat FAU-møte 311117 

Tilstede: Oda, Steffen, Øyvind, Kjersti, Maida, Bitto, Birgitte, Monica, Rafaela, Ellen, Gunhild, Line, Per 

Atle 

Gjest: Ane 

Referent: Yoran 

Ane fikk starte med å presentere et forslag. Hun har sett et foredrag som heter «Å velge det varme 

blikket», hun ønsker å invitere foredragsholderen til Drabanten. FAU ønsker å gjøre arrangementet 

gratis, sponser 3000,- og vil jobbe for å engasjere andre organisasjoner til å bidra. Kostnader totalt er 

på 15000,-. Tentativ dato er 14. mars fra 1900 til 2130. Det oppfordres til at alle lokale krefter også 

dukker opp for å fortelle om hva de driver med denne kvelden.  

Øyvind orienterte om driftsstyret: Hadde en stor befaring på skolen i forbindelse med 17. mai, med 

alle som kan ha noe å si på bruk og drift av skolen (driftsstyret, utdanningsetaten, bymiljøetaten, 17. 

mai-komiteen, Coor, Skanska). Vi får tilgang til å bruke gymsalen til hoppeslott, det er også gitt andre 

tilganger. Det er bekreftet skriftlig.  

Strategisk plan fokuserer på lesing og skolemiljø, lærere har bedt om å inkludere regning, og det vil 

nok bli inkludert. Det blir også satsing på lærere som har vært frammoverlent og har utviklet seg selv 

og faget.  

Ressursfordelingsmodellen i kommunen har vært diskutert, endringer vil kunne få store fordelaktige 

konsekvenser for Veitvet.   

Skolemiljøplanen er tilgjengelig på skolens nettsider.  

Skolemiljøgruppen orienterte: Nytt fra AKS – Steinar går tilbake til å være assistent. Det blir 

utviklingssamtaler på AKS også etter hvert. De planlegger også å lage en elevbasert avis. 

Forskningsprosjektet «Hvorfor det» var svært vellykket, men neste år må det driftes av foreldre. 

Foreldrekaffe: får veldig god respons, fungerer godt. Språkbruk har blitt diskutert, det har vært 

eksempler på ordentlig grovt språk. AKS er bevisst på det og har en mistanke om hvor det kommer 

fra.  

Gruppen trenger flere medlemmer, ungdomstrinnet burde egentlig ha egne avdelinger. Signe har 

allerede startet en slik avdeling. (Per Atle, Line og Rafaela melder seg til gruppa).  

Skolemiljøutvalget, som nå skal opp å gå igjen, bør kunne bidra inn i skolemiljøgruppa i større grad, 

slik at man får elevenes syn på hva de ønsker fra en slik gruppe.  

Natteravngruppa orienterte: Bør vi droppe Linderud? De har stort frafall, samarbeidet er vanskelig. 

Oda har forsøkt å ta kontakt, men har ikke nådd gjennom. Vi kan velge å holde oss til Veitvet. Mellom 

Veitvetparken og Skateparken på Bredtvedt ca. Vi kan forsøke neste halvår med bare Veitvet, og så 

evaluere? Vil også vurdere å utvide facebookgruppa for å så større innslag av drop-in. Frivillig.no har 

også vært effektivt.  

Gruppen bruker mye tid på å sende ut sms’er og og eposter. Er det en mulighet å få til en og løsning 

på dette som ikke er basert på privat inititativ? Noe som kan integreres med excelskjema f. eks? Går 

det an å spørre skolen, eller Natteravnene sentralt? 

Birgitte melder seg til natteravngruppen for koordinering av frivillige.  



Steffen ber alle som vil gå om å sende inn mulige datoer til Steffen på veitvet.natteravn@gmail.com. 

De vurderer også å sette opp en kalender der folk kan administrere selv. 

Arrangementsgruppen: Kåre Magne og Yoran tar ansvar for å koordinere og tilrettelegge for 

arrangement.  

Eventuelt: 

Angående spisetid: Veldig mange lærere bruker skjerm for å få barna til å sitte stille under spisetid. 

Barna er urolige, og dette er eneste måten å få dem til å sitte i ro, sier lærerne. FAU mener at lærere 

må diskutere i hvilken grad man skal bruke skjerm i en slik spisepause.  

Oda innstiller:  

Oda innstiller Kjersti som 2. representant i Driftsstyret, for Asgedet som går ut. Steffen er 1. vara, 

Line er 2. vara. 3. vara?  

I skolemiljøutvalget stiller Bitto og Per Atle, med Kåre Magne som vara.  
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