
                        REFERAT - FAU MAURA SKOLE 

Dato: 3. april 2019 Tid: 19.00-21.00 

Sted: Maura Skole, administrasjonsbygget 

Innkalt:  Alle FAU-representanter, klassekontakter og  rektor 

OPPMØTE  03.04.2019 
1. trinn   

1A Nina Øines FAU-representant X 

1A Nina Østengen Klassekontakt/ FAU-vara  

1B Camilla Bongé FAU-representant  

1B Hanne-Lise Knudsen Klassekontakt/ FAU vara  

1C Madeleine Jakobsen FAU-representant  

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 X 

2A Gro Malene Dalen Klassekontakt/ FAU-vara  

2B  Anita Merethe Kulbraathen FAU-representant X 

2B Nina Jevne Langli Klassekontakt/ FAU vara  

2C Petter Gudmundsen FAU-representant  

2C Daniel Wenli Klassekontakt/ FAU vara X 

3. trinn  

3A Jon Helge Selliseth FAU-representant X 

3A Marianne Edseth Klassekontakt/ FAU-vara  

3B Rita Omvik FAU-representant X 

3B Stine Merethe Herseth Klassekontakt/ FAU-vara  

3C Christian Korhonen FAU-representant X 

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 X 

4C Anniken Larsen Klassekontakt/ FAU-vara X 

5. trinn  

5A Lill Johansen FAU-representant X 

5A Camilla Paulsberg Klassekontakt/ FAU-vara  

5B Camilla Smestad Wærhaug FAU-representant  

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 X 

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 X 

7B Nina Lynnebakken  Klassekontakt/ FAU-vara X 

7C Steve Johnsen FAU-representant  

7C Susanne Eriksen Klassekontakt/ FAU-vara  

7D Anniken Larsen FAU-representant X 

7D Wendy Vadset Klassekontakt/ FAU-vara  

Skolen  

  Kari Kristoffersen Rektor X 

    



Nr Agenda Beskrivelse 

1 Kommentarer til 
forrige referat 

Godkjent 

2 17. mai 4. trinn er i rute med planleggingen av 17. mai-arrangementet. Kommet forespørsel 
om innkjøp av fryser, men dette utgår ettersom KIWI låner årets komité en fryser. 

3 Siste nytt fra 
rektor 

Mobilbruk. Det er tatt opp elevers mobilbruk med lærerne. Skolen ønsker fortsatt 
ikke elevers bruk av mobil på skolens område kl. 8-15, i tillegg til på SFO i dens 
åpningstider. Hvis man oppdager mobilbruk blir den inndratt ut dagen. Et 5 år 
gammelt skriv som henviser til skolens ordens- og trivselsregler sier at elever ikke 
skal bruke mobil på skolen. Skolen kan gjerne lage nytt skriv sammen med FAU om 
mobilbruk. Foreldre bør ikke forvente at barna ringer hjem rett etter skolen. Elevene 
må ut av skolens område først. Private mobiltelefoner skal heller ikke brukes som en 
del av undervisningen, rektor har tatt dette opp med de ansatte. 
 
Voksentetthet ute før og etter skolen. Kl 08.15-08.30 er det 4 voksne ute, samt SFO-
ansatte. Etter kl. 08.30 er miljøterapeut Bjørn sistemann inn. Etter skoletid er det 1 
voksen på bussinspeksjon kl 12.35, og 2 voksne på bussinspeksjon kl 14.20. Rektor 
ønsker ikke at elever slippes ut før det ringer ut og har tatt opp dette med lærerne. 
 
Fravær. Skolen har startet å sende ut brev til foresatte angående «Bekymringsfullt 
fravær» ved fravær utover 11 dager som en del av arbeidet med tidlig innsats. Dette 
er ment som opplysning til foresatte, og det kan være mange grunner til fraværet. 
Man kan kontakte skolen ved spørsmål. 

4 Økonomi Regnskapet 2018 er ikke revidert. MÅ VÆRE INNHENTET OG REVIDERT TIL NESTE 
MØTE.  Kontostatus 228 966 kr. Gledingsprosjektet er betalt og landet på ca 27 000. 
17. mai-kontoen har fått et innkjøprom på 20 000. 

5 Evaluering av 
foredrag for 7. 
trinn med 
politiet 

Magne Gruehagen fra politiet og ny utekontakt i Nannestad, Maria, besøkte 7. trinn 
og foreldrene. Det var info om blant annet begrepene snitching (sladring) og beefing 
(slåssing). Det er 2 nyansatte utekontakter i Nannestad som begynner å jobbe for 
ungdom på dag og kveld. De vil holde kontakt med ungdom og jobbe med miljøet. De 
er lett tilgjengelig for ungdom. KRIPOS har varslingsknapp på sin nettside hvis man vil 
melde om lovbrudd. Politiet ser nytten av at barn og foreldre snakker sammen om 
utfordringer. Foreldre bør snakke sammen og orientere seg om hva som skjer i 
ungdomsmiljøene.  Skoletime med politiet var fint. Det er viktig å informere unge om 
konsekvenser av bl. a. uønsket bildedeling. Det er mange gode tilbakemeldinger om 
politiets foredrag. Kunne gjerne vært enda mer konkret på hvilke alvorlige ting som 
kan skje. På Folkemøtet om ungdom og rus i forrige møte ble det snakket mer om 
rus. 
Nyttige lenker :  
Ungdata.no –undersøkelser om ungdom 
Maforedrag.no – aktuelle lenker om rus 
Freak.no – informasjon om rusmidler 
FAU ønsker å ta med 6. trinn til neste år. Målsetting er at utekontaktene og politiet 
inviteres tilbake til høsten for å snakke med høstens 6. og 7. trinn om 
ungdomsutfordringer. Rektor finner en dato som utgangspunkt. 

6 Skolens 
kapasitet / 
brakker 

Det har vært litt diskusjon i media om brakker. 
FAU-leder og 5. trinn har hatt møte med skolen om brakkene. 
Status: Reparasjon av tak starter uke 15 og varer i 8 uker. 5. trinn blir i brakkene ut 
skoleåret eller til klasserommene blir ferdige før det. 
Den 14. mai skal skolekapasitet opp i kommunestyret. FAU ønsker å mobilisere for å 
sitte på tilhørerbenken på kommunestyremøtet. Foreløpig er det ikke budsjettert 
skolebygg før 2021. 



7 Evaluering av 
Skole-Hjem-
plakaten 

Vi revurderer setningene. Er det mulig å gjøre hjemmets forventninger til skolen 
tydeligere? Anette, Hege og Linn jobber med setningene og lager forslag til neste 
møte. 

8 Skolefoto Valg av firma utsettes til neste møte 

9 Info om 
meldeknappen 

Kommunen har en meldeknapp på sine nettsider som man kan bruke hvis det er 
forhold ved skolemiljøet man ikke ønsker å ta opp direkte med læreren eller andre. 
Bruk av meldeknappen er ikke anonym. Den gir signal om at man ønsker å bli 
kontaktet om skolemiljøet. Rektor får signalet og tar kontakt. Hjelp oss gjerne å spre 
dette til alle foreldrene. FAU lager innlegg på Facebook. 

10 Buss Skoleelever kan oppleve utrivelige situasjoner med ungdomsskoleelever, bussjåfører, 
ståplasser og høy fart. Dette følges opp av elevrådet og busselskapet. 

11 Parkeringsproble
mer og trafikale 
utfordringer i 
skolens 
innkjørsel. 

Foreldre lager mange farlige situasjoner før og etter skolen. FAU henstiller foreldre til 
å vise hensyn ved kjøring og henting.  
Tomgangskjøring er forbudt. La ungene gå hvis det er mulig. Lav fart er tryggest. 
Det er behov for en klarere avstigningssone. Det er ikke plass til at så mange skal 
levere barna. Skolens parkering er en ansattparkering, ikke dimensjonert for 
elevskyss. Kan vi ha en gå til skolen-aksjon? Kan vi lage gå-grupper for de som har et 
stykke å gå? 

12 Foreldre i 
skolegangene 

Skolen har et dilemma ved at foreldre går inn i gangen på skolen for henting og 
levering av barn. Det er ugreit med hensyn til taushetsplikt i situasjoner med elever i 
gangene i undervisningstiden. Det er også trangt ved jakkeknaggene. 
Skolen ønsker at foreldre venter ute til det er ringt ut og etter at det har ringt inn. 
Skolen sørger for at taushetserklæring underskrives når foreldre skal være med på 
undervisning. 

13 Felles 
foreldremøte 

Kjersti Falk i FUG, foreldreutvalget for grunnopplæringen, er booket til foreldremøte 
27. aug. Sett av kvelden allerede nå! Hun holder svært inspirerende foredrag om 
foreldreengasjement. Det blir høstens store obligatoriske foreldremøte for hele 
skolen. Vi gleder oss! 

14 Mauern Mauern trenger nytt biljardbord fordi det gamle ikke kan repareres lenger. FAU 
kjøper nytt. Marte undersøker. 

15 Eventuelt FAU-lagerrom: 
Det har tidligere vært svinn og låning på FAU sitt lagerrom, og rommet får nå ny lås 
med egne nøkler. 
 
FAU representanter / klassekontakter skoleåret 2019/20: 
Meldes inn fortløpende til Hanne Melby som setter opp liste over FAU 
representanter / klassekontakter for skoleåret 2019/20. 
 
Foreldre på SFO må velge en egen FAU representant, dessverre har dette ved en 
misforståelse ikke blitt valgt for inneværende skoleår. Hvis noen foreldre kan tenke 
seg å ta på seg rollen fra nå, er det flott. Meld i så fall i fra om hvem det er til FAU.  

 
 
Referent: Hanne Melby 
 


