
Referat fra FAU-møte 8. oktober 2019 
 
Rektor: 
Ny trivselsundersøkelse neste uke for 1-4. klasse. 
Skolen har fokus på Verdensdagen for psykisk helse. 
Skolen jobber med nye læreplaner og ønsker innspill fra FAU Pedagogikk; hvilke handlinger 
kan foresatte bidra med. Overordnet del av rammeplanen ligger her: 
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/overordnet-del/ 
Skolen er positiv til skoleovertakelse også i år. 
Skolen vurderer organiseringen av skoledagen spesielt pausene. Det vil antagelig komme 
justeringer for de minste. 
 
Elevrådet: 
Elevrådet har følgende komiteer; Høytid, Turnering, Skolemiljø, Prosjekt, og Skoleball. 
Elevrådet ønsker jobboppdrag for Operasjon dagsverk (OD) fra foreldregruppa for 8-10. 
klasse. 
Opprette samarbeid mellom Skolemiljø-komité i Elevrådet og FAU. 
 
FAU generelt 
For å bedre kontinuiteten; alle oppfordres til å ta gjenvalg, samt forslag om at FAU-
representanter skal velges i vårsemesteret, og ønske om at de som nå er valgt står et halvt år 
lenger. 
 
MRK! Alle FAU-representantene må videresende nyhetsbrev med referat til foreldrene i de 
foresatte i klassen, og være aktive som bindeledd mellom «sine» foresatte og FAU. FAU-
representantenes oppgaver er omtalt på hjemmesidene. 
https://www.faumarienlyst.no/copy-of-om-fau  
 
Sak: Brannstasjon 
Flere av FAU sine innspill har blitt hensyntatt; ikke asfaltering av plassen, samt at 
skoletråkket ivaretas. 
Skolen vil bli invitert til høring om brannstasjonen, men Rektor er av den oppfatning at det er 
foreldrene/FAU som er pressgruppa. 
https://www.faumarienlyst.no/blog/tag/Trafikk  
 
Sak: 17. mai 
2+3. klasse er ansvarlige for arrangementet. Klassene bør informeres så snart som mulig. 
https://www.faumarienlyst.no/blog/tag/17.%20mai  
 
Sak: Lekern 
Etter-skole-tilbud for 5-8. klasse. Ventelister - mulighet for å utvide tilbudet? 
Forslag om å invitere bydelen for å diskutere (utvidelse av) tilbudet. 
Forslag om å opprette Lekern-ansvarlig, tilsvarende MAKS-ansvarlig. 
Lekern inviteres til neste FAU-møte for å informere om tilbudet og aktuelt samarbeid.  
https://www.faumarienlyst.no/blog/tag/Lekern  
 
Sak: Skikurs Oslo vinterpark 
MAKS vil ikke ha anledning/ressurser til å følge barna/bussene i år. Videre deltakelse vil 
derfor kreve foreldredeltakelse begrenset til voksne på bussene. 



Forslag om å sjekke med Oslo vinterpark angående transport, og om tilbudet deres egentlig 
inkluderer voksne/ansvarlige på bussene. 
 
Sak: Natteravnene 
Mangelfull informasjon, må ut tidligere. 
Vanskelig å få foreldre til å delta. FAU bør prøve å rekruttere på lik linje som Morgenfuglene. 
Gjelder ungdomsskolen. 
https://www.faumarienlyst.no/blog/tag/Natteravner  
 
 
 
Organisering av FAU sitt arbeid dette skoleåret 
 
FAU komite, Pedagogikk og strategi 
Jobbe med skolens nye rammeplan. 
Sende ut referat fra forrige års skoleovertakelse og vurdere om vi kan arrangere det i år. 
 
FAU 17.mai-komite 
Leder Hege Aarflot Nelvik. 
Innhente referat/info fra forrige års arrangement. 
https://www.faumarienlyst.no/blog/tag/17.%20mai  
 
FAU komite for Trafikk og byggesaker 
Leder Vemund Barstad 
Følge opp Refleksdagen 17. oktober - få foreldrene ut i gatene med refleks. 
https://www.faumarienlyst.no/blog/tag/Trafikk  
 
FAU Komite for Oppvekst og skolemiljø: 
Leder Simen Joner. 
Endre navn til Skolemiljø for å speile Elevrådet. 
Følge opp Nettvettdagen. 
 
FAU Skoleballkomite 
Leder Johan Petersen. 
Innhente erfaringsnotat, formidle til nettredaktør med tanke på hjemmesidene. 
 


