
Rektors halvtime 
 

Klasselister 

Takker for godt fremmøte og mange gode innspill fra forrige møte. Skoleadministrasjonen tar 

til seg det de kan gjøre noe med fortløpende. Klasselister ligger til trykking uten fødselsdato 

etter retningslinjer fra UDIR og datatilsynet. Listen vil kun komme i papir, men 

utdanningsetaten blir forespurt om mulige digitale løsninger ved at foreldre gir samtykke til 

bruk av digitale lister. En av de foresatte på hvert barn forsvinner også samtidig av uvisse 

årsaker, men foreløpig ikke noe som kan gjøres med det. Klassekontakter kan ta en runde 

med sine respektive klasser for å få foresatte til å sende inn fødselsdato slik at man har 

oversikt over det internt i klassen. Det vil ta for lang tid å gjøre dette med hele skolen sett 

under ett. Noen trinn har allerede fått pga. medgjørlige kontaktlærere.  

Infoskriv 

Vi må huske å gi skoleadministrasjonen info når FAU vil sende ut et skriv. Det legges da ut 

lenke til dokumenter. Det er jobbes stadig med å få til enklere språk i infoskrivene, men dette 

kommer ofte ikke fra skoleadministrasjonen. Rektor redigerer lite i infoskrivene, men fyller 

heller på i brevet.  

Klasserepresentanter 

Det mangler fremdeles noen FAU representanter. Rektor understreker at det er viktig for 

skolen at alle klassene er representert med klassekontakter og FAU. Foreldrevalgte organer 

har stor betydning for elevene og har også en viktig funksjon for skolen. Siden det er mange å 

velge med 4 representanter i hver klasse, burde det fra foreldrenes side vurderes om det kun 

skal velges 2 fra hver klasse. Forslaget som ble nevnt er at klassekontakter og FAU-

representanter er vara for hverandre. FAU representanten fra 3 grønn stiller også for 6C da 

disse frem til nå har manglet representant. Regler og retningslinjer for FAU og 

klassekontakter ligger i skriv fra 2017. Foreldreorganene må vurdere om disse retningslinjene 

har behov for å bli revidert. Ansvaret for overgangen mellom skoleårene i foreldreorganene 

ligger hos fjorårets representanter og ikke kontaktlærere.  

Friminutt 

Friminuttsordningen evalueres, og korona-rutiner videreføres enn så lenge. Delingen av 

friminuttene på tvers av småskolen har gitt økt trygghet blant de minste, slik at det er 

ønskelig at denne ordningen fortsetter. Organiseringen av friminuttet vurderes løpende da det 

er regler/rutiner rundt inspeksjon mv. som må hensyntas. 



Rektors lunsj med elevrådet 

Et par ganger i året har rektor lunsj med elevrådsstyret på 7. trinn. Her inviteres det til te og 

frukt, og det blir snakket om hvordan skolehverdagen er. Hva er bra, og hva er dårlig. De er 

viktige stemmer som bringes inn i praksis hos skolen.  

Trafikksituasjonen 

Trafikksituasjonen er et problem. Vi kan ikke ha foresatte som kommer inn og snur for å 

levere barn. Det er en del som gjør det og det oppstår uheldige situasjoner. Det kommer også 

lærere som ikke får parkert pga. dette. Det skal settes opp en ladestasjon for elbuss, så det blir 

mindre plass der noe som forverrer problemet. Det understrekes at det er et bussknutepunkt 

ved skolen; ikke kjør inn der og lever barn. Når det gjelder bussholdeplassen er bruk, 

endringer mv helt utenfor rektors kontroll. Alt tilhørende denne er «godkjent over alt der det 

skal godkjennes». Skolepatrulje er tatt vekk fra sentralt hold fordi det har oppstått farlige 

trafikksituasjoner. Rektor ønsker seg foreldrevakter igjen ved trafikkovergangene utenfor 

skolen for å sikre barnas ferdsel. La barna gå den siste biten for å forhindre biltrafikk. 

Vi bør være litt mer kravstore når det kommer til områder for levering av barn. Flere forslag 

blir nevnt, men dette er og blir et problemområde som det også i tidligere FAU har blitt 

jobbet mye med. Det blir foreslått at bedre dokumentasjon på trafikksituasjonen kanskje kan 

gi fremgang i prosessen med å sikre ferdsel, deriblant dronefoto for å dokumentere hvor ille 

det er. Når steinblokkene kom på plass var det mye foreldreengasjement, rektor tror det var 

det som gjorde at det faktisk skjedde noe. Det blir også foreslått om noe av ballplassen kan 

brukes som droppsone. Behandlingen av dette vil ligge hos utdanningsetaten sammen med 

bymiljøetaten, men starten ligger hos utdanningsetaten. Tidligere FAU har opplevd det som 

en «umulig» oppgave å få til droppsone, og det er av de allerede lagt ned mye arbeid i 

problemstillingen.  

17. Mai 

Håpet er at det blir en helt vanlig feiring og FAU må ha en komite for hvordan det skal 

organiseres. Skolen ønsker ikke å gå i byen hvert år, men annethvert år. Rektor er ganske 

sikker på at 2022 blir lokalt arrangement på ettermiddagen. Mye som skal gjøres, og det har 

tidligere vært en inntektskilde for 5. trinn og korpset. FAU må være ute i god tid.  

Barnas HMS 

Bydelsoverlegens kontor er ansvarlig for barnas fysiske og psykiske helse. Det kommer en 

representant for å sikre barnas HMS. Dette er et stort tilsyn som varer en dag. Dersom FAU 



har spørsmål må dette sendes til skoleadministrasjonen eller bydelsoverlege Olav Nordaker. 

Tilsynet skjer den 2. desember.  

Diverse 

Det har vært brannøvelse der noen barn har blitt redde, dette har blitt opplevd som kaotisk av 

foreldre. Skolens opplevelse er at dette har foregått etter planen, og det er rutinemessig blitt 

tatt en evaluering av det i etterkant. 

Spørsmål rundt vaktmesterboligen ventes avklart rett før jul. 

Det er mye man kan bli smittet av nå, og det er høyt fravær hos elever og ansatte. Det 

oppfordres til å ha en lav terskel for å holde seg hjemme, noe som medfører lavere oppmøte. 

Fraværsføring er som før, men det er ingen fraværsgrense på barneskolen som på 

videregående. Det er en 10% fraværsregel normalt sett, men her utøves det skjønn. Skolen 

har kontroller med kontaktlærere for å avklare om det er grunn til bekymring eller ikke.  

Ved smitte med covid-19 ligger ansvaret for kommunikasjon hos foreldre, ikke skolen slik 

det var i starten.  

FAU bør legge infoskriv fra rektor på Facebook gruppen for å spre alle budskap.  

 

FAU 
 

Sofia Brikell for 3 rød og Kjersti A. Nerhus for 2 grønn er valgt som ledere av FAU. Marte 

Viken for 2 rød er kasserer. 

Oversikt, planlegging mm. er ikke på plass enda.  

Orientering fra forrige års FAU leder 

Nye ledere bør innkalle i god tid før hvert møte og ha tenkt gjennom agenda. Møtene består 

av rektors halvtime, innmeldte saker, spørsmål osv. Før var møtene 2 timer, forrige FAU 

valgte å kutte ned tiden for å få fortgang i sakene. Kommunikasjonsflyt klasse og FAU har 

erfaringsmessig vært dårlig, og alle bør prøve å koble på klassen en uke i forveien. Ansvaret 

ligger her på hver enkelt representant. Det er laget utgangspunkt om hva hver gruppe har som 

arbeidsoppgaver. FAU skal ikke blande seg inn i det pedagogiske. FAU må kommunisere ut 

til klassen, men det er en balansegang som må treffes. Her er det et spørsmål om å 

konkretisere kommunikasjonsprotokollen, dette er en oppgave som kanskje bør tildeles en 



gruppe. Ledere tildeles admin rettigheter på Facebook. Oppsummering siste halvtime som 

kommer med på referat. Det er en Google drive konto hvor tidligere dokumenter ligger. 

Marcus deler ut info, men ansvaret vil ligge hos den enkelte på sikt.  

Bokbyttedag 

Marcus sitter på utkast til invitasjoner. Skriv på invitasjonen at vi tar med relevante bøker for 

elevene. Sosialgruppen har ansvaret for å gjennomføre arrangementet. Informasjon om at det 

skjer noe kan sendes ut med en gang, invitasjon kommer senere. 

Inntektsfordeling 

Tidligere har det vært dedikerte trinn, men hvordan deles dette nå? 5. trinn har tidligere hatt 

17. mai og bokbytte inntekter har tidligere gått til FAU.  

Ungdomsskolegruppe 

Det er en bekymring hos noen foreldre at det ikke er plass til alle elever ved Vollebekk når 

tiden kommer. Vår oppgave er å minne om møter rundt skoledekning for ungdomskolene og 

at gruppen stiller godt forberedt. Engasjementet rundt dette er stort, men ønskene er spredt 

mellom ulike skoler og innad i vår skole. Det kommer representanter fra kommunen som 

informerer. I forkant av møtet: ønske om 2-3 setninger om hva møtet egentlig handler om. 

Kanskje bør det opprettes et Facebook event? Vær i forkant og sjekk tilganger på f.eks. 

prosjektor  

Kommunikasjon 

Kommunikasjon bør først gå ut i FAU sin Facebook gruppe, og så ut til hver klasse.  

Refleksens dag 

Her har det tidligere vært to dedikerte foreldre som deler ut reflekser. Når skal vi ha denne 

dagen i år? Vi må samle inn flere reflekser for i år. Her har tidligere FAU spurt Kiwi.  

Trafikkvaktordning 

Her har det tidligere vært brukt Doodle for å organisere dette.  

Foreldreinnspill 

Innspill 1: Ønske om økt kunnskap rundt høysensitive barn. Det kan undersøkes med rektor 

om det finnes kursmidler, men det må være noe konkret som har en faglig forankring. FAUs 

oppgave er begrenset til å videreformidle til rektor.  

Innspill 2: Julegave/sommergave til kontaktlærer: kan det være en felles enighet om å droppe 

julegave? Forslag fra FAU er bruk av trinnkasse, noe som allerede er opprettet for noen trinn. 



Denne kan da brukes til innkjøp av gave med lavt budsjett (200,- per person). Informasjon 

om trinnkasse ligger i FAU skrivet fra 2017 

 


