
  

FAU-møte Vassbonn skole mandag 12. september 2022 kl. 19.00 – 21.30 
 

Møteleder: Jon Einar Sivertsen 
 
Til stede:  
  
Lena Sundeng Furholt                           2. trinn                 Referent                                     lena_furholt@hotmail.com 
Helene Fagerhus                                    3. trinn                                          Helenefagerhus@hotmail.com 
Kjetil Bøe Johnsen                                 4. trinn                                                                      tannpirkern@hotmail.com 
Arnvid Gunnar Lie                                  4. trinn                NFKFU                                         arnvidg@online.no 
Jon Einar Sivertsen                                6. trinn                 Leder                                         jonesivert@gmail.com 
Oscar Klarpås                                          7. trinn                                                                      oscar_bruu.klarpas@nexans.com 
Bettina Kavli                                            7. trinn                                                                      bettina.kavli@gmail.com 
 

 
 
 

   

Saksnr. Sak Saken angår 

2022/21 Referent utpekes Lena Sundeng Furholt 

2022/22 Innkalling og referat 
fra sist 
 

Godkjent 

2022/23 Oppstart FAU  Fordeling av roller: 
FAU 
NFKFU (Nordre Follo kommune foreldreutvalget) har utgitt en 
guide om hvordan drive FAU. Bør vi nærme oss denne med tanke 
på organisering? 
I guiden er det listet opp fast referent, 1 FAU-representant pr. 
klasse, som sammen oppretter et styre. I tillegg til leder, 
nestleder, kasserer, NFKFU-representant, SU (Samarbeidsutvalget) 
og SMU (Skolemiljøutvalg)-representanter. 
 
FAU ved Vassbonn skole har vedtektsfestet 1 FAU-representant 
pr. trinn + vara (med utskiftning annen hvert år). Leder/nestleder 
har fungert som styre (ikke vedtektsfestet), og det har de siste 
årene vært praktisert at de to representantene for hvert trinn er 
sidestilte. I tillegg har vi en ekstern kasserer. 
 
Vedtak:   
Leder og nestleder er styret i FAU ved Vassbonn skole. 
 
Trafikksikkerhetsgruppe 
Skolen har etterlyst dette, og det er ønskelig at denne etableres i 
FAU. Her skal man jobbe med tiltak som bedrer trafikksikkerheten, 
eks. «Kiss and ride» (sone hvor man slipper av barn). 
Kjetil tar denne rollen. 
 
FAU sitt mandat og fokusområde, plan for året  
-Foreldredugnad ble gjennomført 7.mai 2022. Dugnaden var 
vellykket og ønskes også gjennomført 2022/2023. 
-Trafikksikkerhet  
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-Utearealer (skolen har ønsket at trappen utenfor gymsalen skal 
utvides slik at det blir en slags «scene» - mangler litt finansiering, 
søker i ulike fond) 
Innspill: Nye basketkurver, volleyball/sandvolleyballbane, 
bord/stoler – tilgjengelighet for allmennheten. Forslag om å høre 
med Elevrådet om innspill og søke kommunen om midler. 
 

2022/24 SMU/SU Det er satt opp møte 26/9 og 14/11. Innspill til møtene? 
Fokusområdene FAU ønsker å jobbe med presenteres. 
 

2022/25 Innspill fra NFKFU Møte uke 38 – agenda ikke kommet. 
 
-Svømmeundervisning har blitt forsinket for hele kommunen pga. 
forsinket inngåelse av avtale med busselskap. Hva skjer med 
ukene som er «mistet»? 
-Digitale medier (forventning til skolen vs. kommunen). For 
eksempel tror kommunen at skolene har fått klassesett av 
trådløse tastaturer. Dette er ikke tilfelle ved Vassbonn skole.  
-Økonomi – felles læremidler? Analoge og digitale verktøy. Lærere 
bruker mye tid på support. 
 
Legges ut på FAU-siden hvis det kommer noe aktuelt. 
 

2022/26 Kurs for lærerne  
1-3.trinn og 5.trinn 

Skolen har mulighet til å sende alle kontaktlærerne på kurs 22-
23/9. Organisasjonen «Voksne for barn» – Håndtering av psykisk 
helse/livsmestring i skolen. Kommunen spør om FAU kan 
koordinere voksenpersoner for å dekke opp for lærerne. 
 
Foreldre/besteforeldre/voksne søsken, i tillegg til en ansatt fra 
skolen. Opplegget kan gjøres klart. 
 
Vedtak:  
FAU er positive til at lærerne skal få kurs i håndtering av psykisk 
helse/livsmestring i skolen. FAU kan imidlertid ikke bidra med et 
stort antall voksenressurser på kort varsel. Skolen bør sende en 
mindre gruppe på kurs slik at lærerressursene kan fordeles på 
trinnene. 
 
Fortrinnsvis bør slike kurs legges til skolens planleggingsdager. 
 

2022/27 Foreldrekontakt-
rollen 

Foreldrekontaktmøte uke 41. Det er ønskelig at minst en FAU-
representant fra hvert trinn stiller på møtet sammen med 
foreldrekontaktene. Her skal, man avklare roller, samt si noe om 
bruk av trinnkasser.  
 
Det er ønskelig at FAU-representantene involveres i 
foreldrekontaktenes kontaktgrupper (eks. Messenger, Facebook). 
Det er viktig med trinnfokus, og ikke bare på de enkelte klassene.  
 
 
 



  

2022/28 Eventuelt -Navn på ny ungdomsskole Ski 
Vedtak: 
Det ligger utenfor vårt område – dette avgjøres best av de det 
gjelder. 
 
-Høring om ny plan for mobilitet 
Kjetil og Jon Einar ser på dette. 
 
-17.mai 
4.trinn har ansvaret for dette. Erfaringsnotat fra trinnet som 
gjennomførte sist er ikke mottatt.  
Foreldrekontakter og FAU-representanter 7.trinn sørger for 
organiseringen av morgenarrangementet på skolen. 
 
-Vinteraktivitetsdag 
3.trinn har ansvaret for arrangementet. 
 
-Falleferdig hus, Tømmerfaret 15 
Det er gitt pålegg fra kommunen til eier, men bygningen er ikke 
sikret per nå. Kan FAU følge opp dette? 
Jon Einar kontakter kommunen ift. hvordan dette ligger an. 
 
-Referat fra FAU 
Finne en plattform ved siden av Facebook hvor referatene kan 
gjøres tilgjengelig for foreldre ved skolen.  
 
-Svømming 
Svømming for 2., 4., 5., 6. og 7. trinn. Dette skoleåret har vi fått 
svømming på Høyås bo- og behandlingssenter og i Sofiemyrhallen. 
7. trinn skal ha utendørssvømming. 
 
Svømmeundervisning på Vassbonn har tradisjonelt vært 2., 4. og 
6.trinn. Man ønsker å gå over til 2., 4. og 5. trinn grunnet logistikk 
på 6. trinn. Som en overgang skal derfor 6. trinn ha svømming 
frem til jul og 5. trinn etter jul.  
 
Mange har gått glipp av svømmeundervisning de siste årene, og 
svømmetest vil vise om elevene har tilfredsstillende 
svømmeferdigheter etter fullført svømmeundervisning og 
eventuelt om enkelte elever trenger ekstra opplæring.  
 

 Neste møte Torsdag 03.11.22 kl. 1900-2100 

  


