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Referat FAU-møtet 12. oktber 2015 

 
Til stede: 
Bård Hagen (8A), Ingrid Glad (8B), Arne Fried (8C), Sofie Skoug (8D) (referent), Audun 
Aagre (8E), Karine Munch (9A), Anita Bårgard (9B), Hanna Helene Syse (9C), Cecilie 
Klem (vara 10A), Nina Tandberg (10B), Nina Schjeide (10C), Per Helge Carlsen (10D) 
Samtlige klasser var representert.  Rektor hadde på forhånd meldt forfall. 
 
Kveldens agenda: - Fastsette møteserie 

- Organisere representant-gruppen 
- Konkretisere saker for arbeidsgrupper, fordele 
- FAU statutter 
- Egen innmeldt sak: skoletur 10.klasse 

 
 
Faste møter FAU 

Første tirsdag i måneden, kl. 18-20.  Hver annet møte 1) ordinært status/infomøte, 

og 2) arbeidsmøte grupper. 

Hvis møtedato faller på en skolefridag, flyttes møtet til tirsdagen uken etter. 
 
Fokussaker og organisere FAU-gruppen 

Det var enighet om at FAU vil ha kapasitet til å jobbe med 3(4) saker parallelt.  Møtet 

ble brukt til å systematiser tema som allerede har vært lagt frem.  4 grupper ble 

opprettet, med flere undersaker: 

ARBEIDGRUPPE SAKER medl. I gruppa 

Digitalt nettvett  Hvordan å øke kunnskap/ bevissthet hos foreldre 
Er skolen god nok på nettvett? 
Anbefaling av eksterne programtilbud 
Vurdere fellesseanser elev-foreldre-skole (ref. rus-team Ila u/skole i 

2014/15) 
 

Bård, Arne 

Læringsmiljø 
 

Ha fokus på faglig innhold, lekser etc. (Store temaprosjekt som rød tråd 
gjennom alle årene?...) 
Arbeide for foreldrekompetanse inn i skolehverdagen (kfr. fagdager) 
Hvordan fungerer læringssenteret/ biblioteket. Bibliotekar? 
Følge opp kantine/ernæring 
 

Hanne, Anita, 
Audun, Ingrid, 

Nina S. 
 

Sosialt miljø 
 

Klassetur 10-kl (hvite busser) inkl. finansiering (ref. Bøler skole; Arne) 
Deltakelse på 17.mai? 
Etablering av identitetsskapende elevarrangement (revy, teater, ball…) 
Arenaer hvor foreldre naturlig møtes (skolegårdsfest, ?…) 
 

Karine, 
Alrajani; Per 

Helge 
 

Bydelshus 
 

Skolekretsen har ingen møteplasser for ungdom etter skoletid.  Gruppa 
vil jobbe utelukkende med mål om få etablert et ungdomshus/ 
bydelshus i nærheten av skolen.  Inngå samarbeid med bydelen, 
nabovelforening, andre u/skoler… 
 

Cecilie, Nina T. 
 

FAU-styre Statutter 
Budsjett (u/skole-pott overført fra Ila FAU) 
Være oppdatert eksternt KFU, FUG etc.  
Generelt styreanliggende 
 

Sofie og Arne 
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Det ble vurdert at tilbudet rundt skolegård og helsetjenesten på nåværende 
tidspunkt er godt løst.  Følgelig legges temaene til side. 
 
Samtlige arbeidsgrupper er naturlig dannet med et utgangspunkt om forebygging 
mot mobbing.  I tillegg ønsker FAU at alle gruppene skal ha estetikk og kreativitet 
som undertema. 
 
Klassetur i 10.klasse 
10.klasse-tur, og da primært Hvite Busser, ble på forespørsel tatt opp som egen sak.  
Det var enighet om at en fellestur i 10.klasse ville være viktig og sementerende for 
klassene.  Derimot har signaler fra gamleskolen Ila vært at det er utfordringer rundt 
lærerfri og ikke minst finansiering og likhetstanken.  FAU respekterer likhetstanken; 
10.klasse-tur må dermed finansieres gjennom godt planlagt dugnad blant elevene, 
inntektsbringende arrangement i 8. eller 9.klasse, eller – helst – at skolen står for 
finansiering, begrunnet i faglig arbeide og utbytte.  Her kan hentes erfaring fra Bøler 
Skole, som har tradisjon med Hvite Busser.  Videre arbeide knyttet til evt. skoletur 
for 10.klasse tas inn i arbeidsgruppa «Sosialt miljø».  Det er lite realistisk at man får 
etablert en stor tur for årets 10.klasser. 
 
Andre saker 
Statutter. 
I forkant av møtet distribuerte Sofie statuttene til FAU Ila skole.  Forslaget er at vi 
kan «arve» statuttene fra gamleskolen.  Ber alle representanter lese gjennom 
statuttene, og gi evt. kommentarer til Hanna (hahs@fd.dep.no)  innen 26.oktober. 
 
 
Neste møte: 3.november 2015, kl. 18-20.  Rektor informerer + arb.grupper. 
(Bruk Hoved/Midtinngangen.  Hvis døren er stengt: ring Vakta 902 55 368 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--- 
 
S. Skoug (leder & rep. 8D), 19. oktober 2015 
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