
                        REFERAT - FAU MAURA SKOLE 

Dato: 27.02.2019 Tid: 19.00 

Sted: Maura skole, administrasjonsbygget 

Innkalt:  Alle FAU-representanter, klassekontakter og  rektor 

OPPMØTE  27.02.2019 
1. trinn   

1A Nina Øines FAU-representant x 

1A Nina Østengen Klassekontakt/ FAU-vara  

1B Camilla Bongé FAU-representant x 

1B Hanne-Lise Knudsen Klassekontakt/ FAU vara  

1C Madeleine Jakobsen FAU-representant x 

1C Marianne Østli Nysveen Klassekontakt/ FAU-vara  

1D Anette Ødemark FAU-representant x 

1D Therese Slåen Klassekontakt/ FAU-vara  

2. trinn  

2A Kristin Balstad Gillhoff FAU-representant  

2A Gro Malene Dalen Klassekontakt/ FAU-vara x 

2B  Anita Merethe Kulbraathen FAU-representant  

2B Nina Jevne Langli Klassekontakt/ FAU vara  

2C Petter Gudmundsen FAU-representant  

2C Daniel Wenli Klassekontakt/ FAU vara  

3. trinn  

3A Jon Helge Selliseth FAU-representant x 

3A Marianne Edseth Klassekontakt/ FAU-vara  

3B Rita Omvik FAU-representant  

3B Stine Merethe Herseth Klassekontakt/ FAU-vara  

3C Christian Korhonen FAU-representant  

3C Hanne Helland Klassekontakt/ FAU-vara  

3D Dag Olav Rustad FAU-representant  

3D Hanne Melby Klassekontakt/ FAU-vara x 

4. trinn  

4A Henning Forsland FAU-representant  

4A Morten Alme Klassekontakt/ FAU-vara  

4B Hege Kjønstad FAU-representant x 

4B Marius Østby Klassekontakt/ FAU-vara  

4C Linn L. Stakvik FAU-representant  

4C Anniken Larsen Klassekontakt/ FAU-vara x 

5. trinn  

5A Lill Johansen FAU-representant  

5A Camilla Paulsberg Klassekontakt/ FAU-vara  

5B Camilla Smestad Wærhaug FAU-representant x 

5B Hanne Guro Rønning Klassekontakt/ FAU-vara  

5C Christian Bendz FAU-representant x 

5C Linda Josefine Sjøblom  Klassekontakt/ FAU-vara  

6. trinn  

6A Tove Øvren Johansen FAU-representant  

6A Kjersti Stuve Klassekontakt/ FAU-vara  

6B Håvard Kvitblik FAU-representant x 

6B Stian Fredriksen Klassekontakt/ FAU-vara  

6C Linn L. Stakvik FAU-representant  

6C Helle Line Hoel Klassekontakt/ FAU vara  

7. trinn  

7A Bianca Willruth FAU-representant  

7A Kine Sesilie Iversen Aasheim Klassekontakt/ FAU-vara  

7B Marianne J. Pedersen FAU-representant  

7B Nina Lynnebakken  Klassekontakt/ FAU-vara x 

7C Steve Johnsen FAU-representant x 

7C Susanne Eriksen Klassekontakt/ FAU-vara x 

7D Anniken Larsen FAU-representant x 

7D Wendy Vadset Klassekontakt/ FAU-vara  

Skolen  

  Kari Kristoffersen Rektor  

 Marte Fredriksen Mauern x 



Nr Agenda Beskrivelse 

1 Kommentarer til 
forrige referat 

Referat godkjent 

2 17. mai 4. trinn har 17. mai komité med leder Tone S. Alme. Arbeidet er godt i gang med å 
lage grupper og planlegge hva som skal gjøres. 
 
Korpsene veksler mellom skolene i ulike år, og det er ikke vår tur i år. Derfor blir det 
ikke korps i år. Vi ønsker å ha barnetog i Maura uansett og jobber med alternativer 
for musikk. Korps fra Sverige blir for dyrt og blir ikke vurdert videre. 
 

3 Evaluering av 
dagens FAU 

Tilbakemeldinger på svarskjema: 
Man er glad for å få være med på å ha innsyn i skolehverdagen, jobbe med 
antimobbearbeid, påvirke skolehverdagen og læringsmiljøet, sikre en god 
skolehverdag og dialog mellom skole og hjem, forutsigbarhet og trygg skolevei.  
 
Man kan gi hver og en et ansvarsområde så man har noe å strekke seg etter. Man 
ønsker at alle skal vite hvem som gjør hva. Hvis man sier ja til en oppgave er det 
viktig at man fullfører.  
 
Leder og nestleder framstår som tydelige ledere. Engasjement er viktig. Viktig at ikke 
andres arbeid blir en sovepute for andre. En engasjert gjeng / ikke alltid like lett å få 
folk til å ta oppgaver. 
 
Samtale:  
Antall FAU-representanter, vi beholder antallet. Vi vil fortsette modellen med å velge 
FAU-representant for to år og klassekontakt for ett år med muligheter for gjenvalg. 
Kontinuitet er viktig.  
 
FAU har blitt et synlig talerør, har fått til et godt samarbeid med skolens ledelse. 
 
Blir FAU-referatene videresendt til alle foresatte? Her er det noen mangler. 
Klassekontakt videresender referatet til foresatte i sin klasse. Ta opp på foreldremøte 
at alle må ha oppdatert e-post og telefonnummer hos skolen. Klassekontakter kan få 
klasseliste hos Lena Økern i administrasjonen. Hvis man får feilmelding på noen e-
poster så man si fra til Lena og finne riktig opplysninger fra de foresatte.  
I Office 365 som skal erstatte Its Learning kan vi dele dokumenter fra FAU. 
Dokumenter kan også deles på Facebook trinnsider og klassesider. Referatene skal 
legges ut på FAU-siden også (kommunikasjonsgruppa). 
 
Tanken med å ta verv som klassekontakt og FAU-representant er at man deltar i 
samtalene og bidrar i arbeidet.  
 

4 Økonomi 2. halvår 2018 skal revideres. Per nå er det 257 000 kr på FAU-kontoen. 20 000 kr er 
satt over til 17. mai-kontoen for utgifter i løpet av våren. Det går ca 20 000 til 
Barnevakten på våren til kurs for 3. og 5. trinn. Ikke planer om mer lekeapparater nå. 

5 Ungdomsmiljøet 
i Nannestad 

Skolen har sendt ut lenke til «Informasjon til foresatte om ungdomsmiljøet på 
Romerike» via Transponder. Det er noen utfordringer som vi ikke vil at ungene våre 
skal komme opp i. Det jobbes for at 7. trinn skal få et forebyggende tiltak på våren. 
Natteravner hjelper på utemiljø. Vi foreldre er de som kan hjelpe. 

6 Skole-Hjem-
plakaten 

Vi ser på om noe skal oppdateres i de syv punktene med våre forventninger til 
skolen. Dokumentet legges ved referatet, og vi jobber med det neste møte. 
 
Temaer vi setter spørsmålstegn ved: Tilsyn i skolegården er tatt opp på 
foreldremøter, og det er stort sett mange voksne ute, men det kan være utfordringer 
enkelte tider. Vi stiller spørsmål ved rutiner med tilsyn før og etter skoletid, samt 
etter at det har ringt inn og før det ringer ut, vikarbehov, SFO-situasjoner inn og ut og 



mellom husene. Innspill på at barn har fått gå før skoledagen er over, og at barna da 
er uten tilsyn ute. 
 
Hvis man vil ha mer informasjon om skolehverdagen er det viktig at foresatte tar 
kontakt med læreren. 
 
Inspirerende skole; brakkeutfordringer, læreravhengig opplegg, noen savner felles 
mål og retning som inspirasjon. 
 

7 Brakker Ønsker raskere arbeid med å reparere taket i de stengte klasserommene, det er ikke 
ønskelig å ha brakkene for lenge. Skolekapasitet vil bli tatt opp i kommunestyret. To 
skoler har plassutfordringer. 

8 Trafikksikkerhet Det kjøres stadig i for høy fart fra R120 og opp til skolens parkeringsplass. Vi har 
ønske om fartsdump og fotgjengerovergang. Inntil videre, kjør rolig rundt skolen! 

9 Skolefoto FAU har fått innspill om at mange ikke er helt fornøyd med skolebildene og servicen 
fra Fotofirmaet. Vi ønsker at skolen sjekker alternative fotofirmaer. 

10 Eventuelt 
Telefoni 

Spørsmål om regler rundt bruk av mobil, og om den kan være med på skolen. 
Ordensreglementet sier at mobil ikke skal brukes på skolens område.  
 
Enkelte trinn bruker mobil i undervisningen. Noen har mobilen i sekken, andre 
leverer inn til læreren.  
 
Ønsker diskusjon. Noen ønsker ikke bruk av mobiler i undervisningen. Noen ønsker 
mulighet for å ha den med. Leder ber om tilbakemelding fra skolen. 
 

 
Neste FAU-møter 3. april og 28. mai 
 
Referent: Hanne Melby, FAU-sekretær 
 
 


