
                        REFERAT - FAU MAURA SKOLE 

Dato: 28/5-19 Tid: 1900-2030  

Sted: Maura skole 

Innkalt:  Alle FAU-representanter, klassekontakter og  rektor 

OPPMØTE  28.05.2019 
1. trinn   

1A Nina Øines FAU-representant  

1A Nina Østengen Klassekontakt/ FAU-vara  

1B Camilla Bongé Nakken FAU-representant X 

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  

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 X 

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 Anna P. FAU-representant  

4A Morten Alme Klassekontakt/ FAU-vara  

4B Hege Kjønstad FAU-representant  

4B Marius Østby Klassekontakt/ FAU-vara X 

4C Linn L. Stakvik FAU-representant  

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 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  

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  

7C Steve Johnsen FAU-representant X 

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 

Foreldreforedrag  27/8 av Kjersti Falck er flyttet til 29/8. Vel møtt! Mer info kommer. 

2 Nytt fra rektor Det har vært Bli kjent-dager med skolestarterne. 54 skolestartere. 
Foreldreskole del 1 har hatt gruppesamtaler om hva man kan bidra med for å skape 
et godt læringsmiljø. 
Miljøterapeuten er ansatt i fast stilling. 
Det er noen ubesatte stillinger for lærere ennå. 
Lærerutviklingsprosjektet «Vurdering for læring» har pågått i 4 år, og lærerne 
forteller at de gjør ting noe annerledes nå. 
Ekskusjonstid for 5-7. trinn til Kontiki-, Fram- og Teknisk museum samt 
Smaragdgruvene. 
Det har vært ekstra foreldremøte for 7. trinn om utfordringer i elevmiljøet med 
mange innspill til hva man kunne gjøre for å bedre samspillet. 
Det er laget en plan for overgangen til ungdomsskole. 
Flere lærere tar videreutdanning fra høsten. 
 

3 17-mai FAU gir honnør til jobben 4. trinn og 17. mai-komiteen gjorde. Mange positive 
tilbakemeldinger på 17. mai-arrangementet. En fryser ble innkjøpt av FAU. 
Omsetning ca 100 000 netto. Vipps lå dessverre nede en stund. Konstruktive 
tilbakemeldinger på om det bør være flere trinn til å arrangere 17. mai for å lette 
arbeidsmengden på hver enkelt fordi arrangementet er blitt veldig stort. Mange 
jobbet veldig lenge og mye. Flere tilbakemeldinger kom inn på møtet. 17. mai-
komiteen lager en evaluering som FAU vil jobbe med til høsten.  
 

4 Økonomi Status 2018 skal revideres innen 10. juni. På konto 395 597,52kr. 17. mai-regnskapet 
skal gjøres.  Noen 17. mai regninger har ikke kommet inn. 4. trinn får kr 250 per elev 
for jobben med 17. mai.  
 

5 Skolekapasitet Brakkene på fotballbanen fjernes nå. Maura og Preståsen skole har plassproblemer. 
Framtidig elevtall og skolebehov skal opp i kommunestyret 18/6. Foreldre henstilles 
til å sette seg på tilhørerbenken for å høre på gjennomgang av saken. 

6 Skole-hjem-
plakat 

En FAU-gruppe har jobbet med innhold og ordlyd i hjemmets forventninger til skolen. 
Det er slått sammen noen punkter og justert ordlyd. Ny ordlyd vedtatt. Skolen tar til 
etterretning og vurderer sin forventning til hjemmet, også i forhold til kommunens 
samarbeidsplakat. Ny utgave kommer til høsten. Følgende forventninger har vi nå 
vedtatt til skolen: 
 
-har gode rutiner som følges umiddelbart når det oppstår forhold som påvirker 
barnets hverdag 
  
-har fokus på godt læringsmiljø, og fremmer ærlighet, respekt, åpenhet, inkludering 
og har nulltoleranse for mobbing 
  
-har kunnskap om elevenes mestringsnivå og formidler det på en tydelig måte, til 
både elever og foresatte, med fokus på fremover meldinger 
  
-møter elever og foresatte på en god måte, at alle blir sett, hørt og tatt på alvor 

7 Kommunikasjon 
skole-hjem i 
vanskelige saker 

Hvis kommunikasjonen er vanskelig gir det grobunn til frustrasjon og fortvilelse. FAU-
leder og nestleder har tatt opp kommunikasjon i saker med skolen i løpet av 
skoleåret. 
Første kontaktperson er kontaktlærer. 
Andre kontaktperson er avdelingsleder. 
Tredje kontaktperson er rektor. 
Fjerde kontaktsted er skoleledelse og eier. 



Man ønsker dialog på lavest mulig nivå. Hvordan kommuniserer vi med hverandre? 
Er vi ærlig og konstruktiv? Hvordan tilnærmer vi oss skolen? 
Rektor: De lager aktivitetsplan på alle mistrivselsmeldinger. 
FAU: Blir elevene tatt på alvor av voksne i skolegården når de ber om hjelp til 
konfliktløsning? Ønsker konkrete forslag på hvordan lærerne skal møte barna når de 
ber om hjelp. Ønsker at tilsynet i friminuttene er mer oppmerksomme på barna, er 
sammen med barna og hjelper de som trenger hjelp. 
 
Obs kommunikasjon: Facebook skal ikke brukes til spørsmål man burde stilt læreren. 
FAUs kommunikasjonsgruppe lager et «Ofte stilte spørsmål»-tiltakskort med 
veiledning i hvem man bør spørre om hva.  

8 Foreldrenettverk Det er verdifullt at vi blir kjent med barn og de andre foresatte i klassen og på 
trinnet. Det øker trivsel, samarbeid, tilhørighet og engasjement. Det er lurt å gjøre 
ting sammen for å bli bedre kjent. Kan vi sette opp forslag til aktiviteter for 
vinter/vår/sommer/høst-gruppene? F. eks. foreldretreff, klassetreff, Mauern, 
akedag, mammatreff, pappatreff, lekegrupper. Man blir bedre kjent ved å bli med å 
arrangere noe og være med å hjelpe til. 

9 Skolefoto Valg av firma er i gang. 3 tilbud er kommet inn, Anette undersøker de ulike tilbudene, 
men etter all sannsynlighet fortsetter vi med SMIL, men under bedre føringer. 

10 Sykling på farlig 
skolevei 

Rektor: Bilskyss arrangeres ved behov når noen ikke kan/skal sykle. Man kan låne 
sykkel på skolen hvis det er ønskelig. 
FAU: Det er en utfordring å stille med sykkel hvis man bor langt unna. Kan man låse 
inn sykler på skolen? Det stilles spørsmål ved å sykle på veier som ellers regnes som 
farlig skolevei. 

11 Eventuelt FAU planlegger å kjøpe lydanlegg som kan brukes ute og inne. Vi samarbeider med 
skolen om hva som trengs. 
Fint at foreldre stiller opp på 7. trinns bli kjent-dag i Nannestad for å hjelpe til. 
Til høsten blir det noen nye klassekontakter og FAU-representanter. Vi ber om at 
Hanne FAU-sekretær får beskjed om navn, tlf, e-post og rolle fra høsten. Tenk over 
rollen man har og hva man vil bidra med. 
Eltonåsen FAU tar opp med kommunen temaet foreldrebetaling på skolen og 
leirskole. Mauras FAU-leder vil gi et innlegg og svare på en henvendelse som er 
kommet. 

 
30/5-19 
Referent Hanne Melby 
FAU-sekretær, Maura skole 
 
 
 


