
REFERAT FAU-MØTE 2022-11-07

Tilstede:
Didzis Klavins (8.1), Tina Sletbak-Akerø (8.2), Kjersti Hillestad Hoff (8.3), Anne-Marit Rud
Kjærnes (vara 8.4), Benedicte Melnæs (8.5), Linda Aamodt (9.3), Elisabeth Sheehy (9.4),
Gry-Janicke Nordby (10.1), Pia Thirud (10.2), Gudrun Bertinussen (10.3), Erlend
Enqvist-Jensen (10.4), Marte Kopperstad (10.5) (mangler 9.1, 9.2, 9.5)

Sted:
10.4 klasserom på galleriet

Fokusgruppene:

Ballkjolesalg:
● Per dagens dato er det kun 15 selgere som har meldt interesse
● Litt usikkert om alle som må vite det har fått informasjon. Spre det gjennom

rektorene, klassegruppene, Facebook m.m. Jarle har tilgangen til å legge ut melding i
IST Home.

● FAU og dugnadsgjeng møter opp kl. 16:15 på torsdag.

Utemiljø og trafikk
● Parkeringssituasjon Ingieråsen

○ Mottatt svar fra kommunen. De har vært på befaringer flere steder i
kommunen

○ Sakene er sortert etter strenge kriterier
○ Ingieråsen - utbedre eksisterende parkering, etablere plass for å sette av

elever (kalles det “kiss and ride”?). Dette medfører omregulering av
avkjøringen, derfor er dette intet lett strakstiltak.

○ Lærere er allerede flinkere til å helst parkere nede, ikke oppe, det gir mer
plass til uteaktiviteter

○ Fortsatt rom til forbedring - på nederste plan tegne opp plasser, sette opp lys
(det er veldig mørkt) slik at plassen kan utnyttes max.

● Sykkelløype “Kolibri”
○ Ble påbegynt for 3 år siden av 2005 kullet som da gikk i 9. klasse, sammen

med daværende miljøkoordinator (dessverre er denne stillingen kuttet som
følge av sparetiltakene). Nå står den ubrukt og ubrukelig

○ Elevrådet ønsker å beholde den, det er en bra uteaktivitet for sommeren.
○ Forslag - finne ekspertise hos Kolbotn sykkelklubb (pappa til Inger-Birgitte på

9. trinn, Erik Johansen, er terrengsykkeltrener og klubbleder)
○ Finne ut hvor mye entusiasme det er hos elevene - klarer vi å finne nok elever

som vil jobbe på dugnad?



○ Kan vi lage en løype som er spennende nok både for nybegynnere og for litt
mer erfarne syklister?

● Skøytebane på Ingieråsen
○ I fjor var det en lokal familie som ordnet alt, men nå har deres bar ferdige på

skolen, da må eventuelt kommunen fikse det
○ Det er godt mulig at kommunen allerede har planer om å gjøre det, det vet vi

ikke.
● Generelt - få inn gode aktiviteter, særlig etter skoletider
● Fordi det fortsatt foregår uønsket aktivitet, f. eks. på taket til skolen, det er til og med

folk som er eldre enn våre elever. Husk å lukke og stenge vinduene - vi konstaterer
at folk åpner vinduer på gløtt på slutten av skoledagen, slik at de kommer inn i låste
klasserom om kvelden.

● Mere lys, gjerne med bevegelsessensor, gjerne på taket.
● “Hjørnet” ungdomskafé - kjempebra tilbud, gode folk som jobber der, kjempegode

priser, altfor lite besøkt, risikerer stengning. Vær flinke, oppfordre barn til å møtes
der!

Psykososialt miljø
● “Drømmeskolen” er prosjekt for “livsmestring” - hvordan takle psykisk helse og

skolemiljø. Kommer fra Voksne for barn. Vår skole har meldt seg inn. Felles program
for skolene i Nordre Follo.

● Vi savner felles temamøter, gjerne med kjente foredragsholdere. Hvorfor skal disse
møtene arrangeres trinnvis, alle kan få nytte av dem, og det er mer inspirerende for
foredragsholderen å se større engasjement. Kan vi få noe finansiering inn i
skolebudsjettet?

● Det er snakk om å lage regler og oppskrifter for hvordan foreldregruppa skal legge
opp til inkludering, ikke ekskludering. Men dette er kanskje ikke oppgaven til FAU -
lage regler og slikt?

○ Klassemiljø - klassekontaktene kan sette opp arrangementer, spre kunnskap
osv. Kanskje en filmkveld eller lignende kan være en idé?

○ For eksempel kakesalg på 17. mai var kjempekoselig, alle elever likte det
● Natteravn tar snart juleferie, men det er ikke noe i veien for å komme med initiativ,

hvis du får høre om en fest eller lignende.

Turkomiteen
Skoleturer er fulgt opp i møter med rektor og møter med turkomiteer og trinnleder på
10. trinn.

Rektor har satt nye premisser for tur, som vil gjelde fra årets 8. trinn:
● Skolen er positiv til skoletur, og til å bidra med faglig opplegg og lærere, men

initiativet må komme fra foreldrene.
● Kortreist, maks 1-2 timer kjøretur
● Ikke produktsalg/salgsdugnader, innsamling i form av felles dugnader, helst der

ungdommene bidrar.
● Innsamling og tur skal være for hele trinnet, ikke klassevis
● Det må utarbeides turalternativer. Foreldre/turkomite må komme med forslag.

Lærere må godkjenne.



● Bedre forankring hos foreldre, må få presentert turalternativer, inkl hva det vil
innebære av dugnadsinnsats. Dette bør skje på et foreldremøte. Både elever og
foreldre bør stemme på questback eller liknende. Minst 2/3 flertall for at man skal
gå for tur

● Tina kaller inn turkomiterepresentanter på 8. trinn for å avklare oppfølging på
trinnet, og sender også ut info til foreldrene på trinnet.

● Dette blir også tema i SU-møte neste uke.

I møtene på 10. trinn har det kommet fram flere problematiske forhold rundt
innsamlinger og dugnad, som oppleves krevende for turkomiteene. Erfaringene tas
videre inn i arbeidet med tur for nye trinn. Fokus hos 10. trinn er nå å få landet tur på
trinnet, sikre siste innsamling og skape positivt engasjement for turen.

● Trinnleder sier innsamlingen ikke oppleves frivillig og bryter med gratisprinsippet
pr. Nå. Skolen har bestemt at all videre innsamling må skje trinnvis og ikke
klassevis.

● Det har blitt vurdert rimeligere turalternativer, men turkomiteen har valgt å holde
på opprinnelig turvalg til Setesdal. Tilskudd fra udir gjorde at man kom nærmere
målsummen og det vil være mye arbeid  i å endre turvalg nå.

● Noe dugnadsarbeid gjenstår, men vil komme i mål.
● Prisøkning kan gi utfordring, vet ikke mer før i Des.
● Har vært godt samarbeid og dialog mellom turkomite-representantene og alle

klasser har vært representert i møter.
● Tina sender ut mer info til foreldre på trinnet om turen, og elevene skal også få

mer informasjon om turen.

For 9. trinn har det vært avholdt et møte med turkomite og skoleledelse, men FAUs
turkontakt var ikke tilstede på dette og kjenner ikke til status. Følges opp før neste
FAU-møte.

Neste FAU møte
Slutten av januar
(FAU styre møtes 12. desember)


