
 

Referat av FAU-møte ved Linderud skole 08.10.19 

Møtetid: 08.10.2019 klokken 18:00 
Sted: Personalrommet, Linderud skole 
Referent: Tonje Jarum Holm 

 

Dette er årets første FAU møte for det nye skoleåret 2019/2020. Det var derfor en 
presentasjonsrunde av møtedeltakerne og rektor.  

Rektors halvtime 

Rektor holdt en presentasjon om: 

o FAU sin rolle i forhold til skolen sett mot revidert læreplan og samarbeid 
mellom skole/hjem: Rektor gikk gjennom skolens ansvar og hjemmets 
delaktighet og viktigheten av dette samarbeidet. I ny overordnet del er 
kommunikasjon nevnt spesielt. Den presiserer skolens plikt til å gi 
tilstrekkelig informasjon til foreldre, og gi foreldre mulighet til å ha 
innflytelse på barnas skolehverdag.  

 
o FAU sine arbeidsområder ift skolen og hva de kan bidra/hjelpe til med 

 
o Foreldremøter foreslås det at planlegges i samarbeid med FAU, 

klassekontakter og lærere(n) på trinnene. Det er ønskelig at kontaktlærer og 
foreldrekontaktene planlegger foreldremøtene sammen, for å sikre at møtene 
handler om aktivitet og dialog og ikke en enveiskommunikasjon fra skolen til 
foreldrene.  

 
o Læreplaner for 2020 Rektor viste plansjer på dette. 

 
o Skolens satsingsområde. Skolen har en del utfordringer i forhold til hærverk           

på skolens område. De ønsker et samarbeid med bydelen. Det er et ønske om              
å få inn tilsynsvakter og kanskje også Natteravner. Det er også søkt om             
kameraovervåkning - noe FAU var med på å bestemme forrige skoleår. Dette            
dreier seg om kameraovervåkning rettet mot bygningene, ved        
inngangspartiene og utsiden av skolen. Regelverket er strengt og det er kun            
mulig å få kameraovervåkning utendørs og etter skoletid, dvs kl 17.00 på            
ettermiddagen og fram til skolestart neste morgen. 

 
o Rektor opplyste om at de har tilsatt en familieveileder som er et            

lavterskeltilbud til foreldre ved Linderud skole. Foreldre kan ta kontakt          
direkte om de ønsker veiledning, og kontakt kan også foregå via kontaktlærer            



som fanger opp situasjoner der de tenker det kan være til nytte for barn og               
foreldre å få sakkyndig veiledning når det gjelder grensesetting m.m.          
Kontaktinformasjon ligger på skolens hjemmesider under “For elever og         
foresatte”.  

 
 
Rektor svarer på spørsmål.  
 
Linderud gård er også utsatt for utfordringer og ønsker å få montert opp kameraer/lys. Hvis 

søknaden om kameraovervåkning blir godkjent av utdanningsetaten og også for 
Linderud gård, kan et felles anbud kanskje gi en billigere pris, siden områdene ligger i 
nærmest vegg i vegg. 

Skolen har akkurat vært i møte med Linderud gård, Linderud senter, SALTO koordinator, 
Politiet, bydel Bjerke og FAU Linderud skole der man har sett på mulighetene for en 
felles framgangsmåte for å få bukt med hærverk/forstyrrende aktiviteter i nærmiljøet.  

 
Representanter i FAU meddelte at Politiet har økt patruljeringen rundt Linderud skole, 

Linderud T bane og bensinstasjonen pga gjengmiljøet som ferdes rundt. Politiet ber 
folk ta kontakt med politiet når de ser/opplever noe som ikke er greit. 

 
 
Valg av nytt styre 
Som fremgår av årshjulet for FAU skal det på første møte for skoleåret velges representanter 

til FAU styret. Følgende personer ble valgt: 
 

● Styreleder: Anne Lyth  
● Nestleder: Darija Fabijanovic 
● Sekretær/kasserer: Selma Jugo  
● Styremedlemmer: Aysel Demirci og Zubia Rafaqat 

Skolemiljøutvalget SMU 

Det skal også velges to representanter for skolemiljøutvalget. Men det var ingen som meldte 
seg. Det blir derfor valg av representanter til SMU på neste FAU møte. 

Diverse info fra FAU-leder 

● FAU leder informerte om Oslos kommunale foreldreutvalg (KFU) der man har 
muligheten for å være med på områdemøter som holdes ca en gang i kvartalet. 
Der møter man FAU representanter fra flere andre skoler i Oslo og kan ta opp 
ting man lurer på/utfordringer og søke tips og råd. Neste KFU møte er 28/11 på 
Rødtvet skole. KFU sender også ut informasjon til FAU’ene i Oslo som de 
ønsker at skal videreformidles til alle representantene.  

 



● Alle som er FAU representant har krav på klasselister. Noen har allerede fått 
det, men ikke alle. Dersom man ikke har fått dette av kontaktlæreren ta kontakt 
med skolen. 

 
● FAU bruker Spond som et kommunikasjonsverktøy for å innkalle til FAU 

møter m.m. App’em kan også brukes til å opprette grupper på trinn, der 
foreldre med barn på Linderud skole kan kommunisere med hverandre på og 
diskutere f.eks: Kjøreregler for barnebursdager, eller planlegge og opprette 
arrangement for en klasse/trinn. Dersom man ikke har lastet ned Spond, blir 
møteinnkallingen sendt ut på epost, slik at det ikke er en forutsetning for å få 
informasjonen. Det oppfordres alikevel til at de som ikke har Spond, laster ned 
appen på telefonen. 

 
● FAU møtene vil forekomme hver første mandag i måneden. Innkalling blir 

sendt ut av Styreleder.  
 

● Ved neste møtet vil det bli satt av tid til samarbeid i grupper.: 1-4 trinn, 5-7 
trinn 8-10 trinn. Dette ble ikke gjort i dag siden tiden rant ut. 

                      Eventuelt 

● Representanter fra 1 og 4 trinn synes barna får for lite skrivelekser og at det 
heller fokuseres på leselekser på Showbie. FAU skal ta dette videre og høre 
med skolen hvorfor det er så store forskjeller på hvor mye lekser ulike trinn og 
klasser får. Foreldre kan også ta opp dette på utviklingssamtaler. 

 
● Foreldre på 7.trinn er misfornøyd med matteundervisningen. Foreldre mener 

det er for lavt nivå på undervisningen av barna. Styret foreslår at foreldrene på 
trinnet sender e-post til FAU kontoen, så skal de se på saken.  

 
● Foreldrene på 10.trinn sier skolen har fjernet skoletur for trinnet. Det er 

ønskelig at tradisjoenen skal tas opp igjen. Andre skoler der man kan lignende 
turer for avgangselevene har turen blitt finansiert av elevene selv, i form av 
salg av toalettpapir, sokkepar osv. og med organisert foreldrehjelp. Styret 
foreslår at gruppen for 8-10 trinn jobber videre med saken under neste FAU 
møte, da dette er et typisk område for foreldreengasjement.  

 
Møtet ble opphevet 19:35 


