
Huseby Skole

FAU årsmøte 2018
Torsdag 11. oktober 2018, kl 19:30-21:00
Skolens personalrom



Agenda:

• Velkommen
• Rektor Kathrine Wegge informerer
• Kort om FAU
• Gjennomført skolåret 2017-2018
• Økonomi
• Valg FAU og Driftsstyret
• Valg SMU representanter, to stk
• Arbeidsgrupper - definere og starte opp
• Eventuelt



Rektor Kathrine Wegge informerer

• iPad – etter at 6. trinn i fjor hadde nettbrett har skolen utvidet dette 

til 6. og 7. trinn i år.  Skolen opplever dette som et positivt tiltak og 

vurderer å utvide med flere trinn neste år.  Avklares av økonomi.

• Øvingsskole – Huseby har blitt en øvingsskole

• Lærernorm – Ny lærernorm ga oss 3 nye ansatte. Når GSI (skolens

‘selvangivelse’) er rapportert vil vi få avklart om vi får flere lærerer for 

å dekke lærernormen

• Lese- og skrivelærere – 3 nyansatte lærere er lese- og skrivelærere

som har fordelt trinnene mellom seg (1-2, 3-4 og 5-7).

• Økonomien til Huseby er god pr. dags dato.  



Kort om FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg)

• Alle foreldre på skolen er medlemmer av foreldrerådet
• Klassene velger en representant til arbeidsutvalget - FAU
• Arbeidsutvalget velger styret blant FAU-representantene, og 2 

representanter til Driftsstyret (skolens styre)
• FAU representantene deltar i en av arbeidsgruppene FAU etablerer 

på høstens årsmøte (i dag)
• Arbeidsgruppene møtes ca hver 6.uke, etter avtale i gruppen
• FAU-styret fordeler midler fra 17.mai inntektene



Rollen som FAU-representant

• Klassene velger sin representant til arbeidsutvalget – FAU
• 2 års verv, fra 1.klasse. / kun sitte for en klasse av gangen
• Arbeidsutvalget velger styret blant FAU representantene, og 2 representanter til 

Driftsstyret (skolens styre)
• FAU representantene deltar i en av arbeidsgruppene FAU etablerer på 

høstmøtet
• FAU representantene er i dialog med og samarbeider med skolens ledelse 

gjennom disse arbeidsgruppene
• FAU styret fordeler midler fra 17.mai inntektene
• Prioritet på å gå i 17.maitoget

• Som FAU representant har du god mulighet til å bidra til forbedring av 
skolen barnet ditt går på J



Rollen som klassekontakt

• Kontaktledd mellom foreldrene i en klasse og lærer/skolen
• Verv for ett år om gangen, kan gjenvelges
• Fronte saker av felles interesse
• Fronte foreldrenes informasjonsbehov mot lærer
• Bidra til å ta imot nye elever/foreldre i klassen
• Initiere tiltak som kan bidra til bedre klassemiljø
• Initiere tiltak som kan bedre integrering i klassen
• Planlegge foreldremøter sammen med klasselærer
• Prioritet på å gå i 17.maitoget

• Som klassekontakt har du en god mulighet til å bidra til å forbedre miljøet og 
hverdagen i klassen til barnet ditt J



Funksjonsbeskrivelser for FAU-styret
Leder - Ansvarlig for arbeidet som blir gjort i styret og i arbeidsgruppene.
Oppgaver: Kommunikasjon med skolens administrasjon og FAU / Kalle inn til styremøter og fellesmøter / 
Lede styremøtene og fellesmøtene/årsmøtet / Deltar på KFU møter.

Nestleder - Ansvarlig for arbeidet som blir gjort i styret og i arbeidsgruppene
Oppgaver: Bistå og avlaste leder med alle oppgaver / Vara for leder i møter der leder ikke kan delta / Deltar
på KFU møter.

Økonomiansvarlig - Ansvarlig for at FAUs økonomiske midler blir benyttet i henhold til retningslinjene. 
Ansvarlig for FAUs konto.
Oppgaver: Håndtere FAUs konto i DnB / Sørge for godkjenning av økonomiske investeringer i styret / Sørge 
for å få oversendt faktura til FAU / Rapportere økonomisk status til styret.

Referent - Ansvarlig for at vedtakene i styret blir kjent gjennom referater.
Oppgaver: Skrive referat fra styremøtene, fellesmøter/årsmøte / Sørge for at referatene blir lagt ut på skolens
nettside/FAU området / Holde listen over representanter oppdatert / Produsere eventuelt annet skriftlig
materiale / Vara for leder og nestleder.

Barneklubbens representant - Bindeledd mellom Barneklubben og FAU.  Utnevnt av styret i Barneklubben.
Oppgaver: Gjensidig orientering om aktiviteter.



FAU-styret 2018-2019

Leder Kristel Alstad-Evjen 

Nestleder Pia Gjesme Holm (valgt 2018)

Referent Anders Bryni (valgt 2018)

Økonomisjef Kristina Slørdal (valgt 2017)

Barneklubben rep. utnevnes av barneklubben



Årsrapport

• Gjennomført 6 FAU styremøter
• Gjennomført 2 FAU fellesmøter (årsmøte høst og avslu;ende vårmøte)
• S?lt med 2 representanter ?l DriCsstyret
• S?lt med 2 representanter ?l SMU 
• Løpende kontakt med skolens ledelse
• Bevilget penger ?l frukt ?l skoleløpet
• Bevilget penger ?l 17. Mai komiteens innkjøp
• Innkjøp av bord ?l 17. mai kafe, spleis med skolekorpset
• 17. Mai arrangement i skolegården – gjennomført av 4.trinnet 
• Planlagt og gjennomført foredrag av Barnevakten.no for foreldre 28.05.18 om ne;ve;
• Holdt temakveld for elever og foreldre på 4. og 5. trinn, 09.10.18
• Trafikksikkerhetsgruppene har ha; dialog med utbyggere og bystyret.
• Gjennomført reflekskampanje høsten 2017
• Ha; møte med skolens elevråd ang. Skolegården
• Gjennglemt tøy – holdt opprydding før loppemarkeder og sommerferie.
• ”Hvorfor det?” fasilitert gjennomføring av forskningskonkurranse oktober 2017



Økonomi

• FAU har disposisjonsrettover midler som kommer inn via 
arrangementer/aktiviteter i regi av FAU

• FAU kan bevilge penger til formål som kommer skolens elever direkte til
gode.

Regnskapet - korte trekk:

• 17. mai inntekt ca kr. 70 000,-

• Egenkapital kr 210 927,-

På tide at vi lar midlene gå tilbake til barna.

Ønsker forslag på hva vi kan bruke penger på som kommer barna til gode.



Driftsstyret

• FAU stiller med to representanter som er kandidater i driftsstyret. Disse 
kandidatene vil normalt bli valgt inn i driftsstyret (januar). 
• Driftstyret har en funksjonstid på 2 år (januar til januar).
• FAU nominerer 2 representanter og 3 vararepresentanter til Driftstyret ved 

skolen blant FAUs medlemmer.

• FAU representanter i Driftstyret 2018 
FAU rep.: Alf Bjercke (2018- )
FAUrep.: Erik Hanseid (2018 -)
Vara 1: Siri Kolle (2017- )
Vara 2: Camilla Wille(2017 - )
Vara 3: Katrine Thams Leonard (2018 - ) 
Vara 4: Else Linn Fossum (2018 - )



SkoleMiljøUtvalget (SMU)

• Hensikten er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø.  
• SMU skal være et rådgivende organ for skolen
• Skolemiljøutvalget kan be skolen om konkrete tiltak for å bedre skolemiljøet. 
• SMU har ikke myndighet til å sette i gang tiltak, men bør følge opp og se at forbedringer blir

gjort.
• Representanter i SMU skal være:  (Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU)

• to elevrepresentanter
• to foreldrerepresentanter (FAU),
• skolen (ansatt), 
• ansatte i skolens ledelse, 
• representant fra kommunen

• Ca 4 møter pr skoleår. På skolen,vanligvis kl 17,
• Vi ønsker at de som sitter i SMU sitter i to år.

FAU representanter:
1. Katrine Thams Leonard (2016 - )
2. Heidi Gjerde Lester (2018 - )



Arbeidsgrupper 2017-2018

Antall rep.

Skolehagen 4

"Hvorfor det?" - forskningskonkurranse 5

Trafikksikkerhet 4

Skolebygg og utearealer 4

Foredrag 4

Opprydning gjenglemt tøy 3



Retningslinjer – Arbeidsgrupper
• FAUs fellesmøte oppretter arbeidsgrupper. 
• Arbeidsgruppene opprettes etter forslag fra styret basert på evaluering fra året 

før.
• Alle FAU-representantene bør delta i en arbeidsgruppe, bortsett fra 

styrerepresentantene.
• Ingen representanter bør være med i flere arbeidsgrupper.
• Hver arbeidsgruppe bør inneholde maks 5 medlemmer.
• Arbeidsgruppen bør velge en leder som er ansvarlig for rapportering til styret.
• Leder eller nestleder i styret deltar på første møtet i arbeidsgruppene. Leder for 

arbeidsgruppen sørger for innkallelse.
• Arbeidsgruppene bør prioritere 1-3 viktige oppgaver som skal gjennomføres i 

løpet av året. Dette bør besluttes allerede på første møtet.
• Referat fra møtene sendes FAU-styret.
• Hvis arbeidsgruppen har behov for dialog med skolen bør dette gå gjennom 

styret eller i samarbeid med styret.
• Arbeidsgruppene rapporterer om arbeidet i FAU-årsmøte i juni.



Arbeidsgrupper 2018-2019

Antall rep.

"Hvorfor det?" – forskningskonkurranse 5+2

Trafikksikkerhet 5+1

Skolebygg og utearealer 4

Sosialt skolemiljø 5

Opprydning gjenglemt tøy 4

Skole-hjem samarbeid



Arb.gruppe: ’Hvorfor det?’ forskningskonkurranse

Planlegge og gjennomføre forskningskonkurranse 27. oktober 2018.

Representanter: (leder først) 
Silje Stenbakk Nordbø
Elena Rusakova
Ellen Bygholm Bjelke

Guro Breien Westby
Siri Kolle

Rune Dahl
Anette M. Antonsen

. 



Arb.gruppe: Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet på skoleveien og rundt skolen.   For tiden er det utfordringer i
Ostadalsveien/Aslakveien v/utbygging Røakollen (forrige leder overleverer tidligere
arbeid), Røa Torg v/utbygging Røa Torg,  Stasjonsveien er OK.  Utfordring i
Ostadalveien med for høy hastighet og biler som ikke stopper for fotgjengere som
skal krysse Ostadalsveien.  Gjennomføre Reflekskampanje høsten 2018.  Lage ‘Gå
til skolen/holdningskampanje’.  Sykling blandt yngre barn til skolen. 

Representanter: (leder først)
Erik Hanseid
Maria Strand Narro
Uta Henrich-Gaarder
Lars Mortvedt
Else Linn Fossum
Assosiert medlem:  Stig Øyda Kvarsnes
Møteplan: få kontaktinfo til fjorårets reflekgruppe for å høre deres
tilbakemeldinger.  Deretter finne møtetidspunkt
Fokusområder:



Arb.gruppe: Skolebygg og utearealer

Forbedringer, sikkerhet, leker/utstyr,  toalettene, annet? Legg frem et tilbud på
elementer til skolegård presentert i vår. Vennebenk.

Representanter: (leder først) 

Camilla Wille
Christine Hvatum
Jannicke Bachke
Heidi Gabrielsen

Møteplan: 15. nov kl 20-21
Fokusområder:



Arb.gruppe: Sosialt skolemiljø

Forebygge mobbing, holdningskampanjer, planlegge og gjennomføre foredrag, for 
elever/foresatte/lærere/ansatte
Skolemiljø (SMU, integreringstiltak, anti mobbe tiltak) Planlegge foredrag for elever
og foresatte.  Forlsag på foredrag til lavere trinn.  Foreslåtte foredragsholdere
antimobbing (dame fra Stavanger) og Politimann Ole Vidar Øiseth.

Representanter: (leder først) 
Bernt Kalfoss
Ann-Helen Langaker
Johanna Herbst
Katrine Thams Leonard
Heidi Gjerde Lester

SMU rep.: Kathrine Thams Leonard (2016 - )
SMU rep.: Heidi Gjerde Lester (2018 - )

Første møte: Tirsdag 13.nov. kl. 20:00, 
Fokusområder:



Arb.gruppe: Gjenglemt tøy 

Opprydding 2-4 ganger pr år (før loppis; april+okt og før jule- og sommerferie). 
Organisere rommet – se på mulighet for å lage bedre system.  Innhente tilbud.

Representanter: (leder først)

Birte Horn-Hanssen  (leder)

Marianne Hoen
Tone R. Bryhni
Lene H Søyland

Første møte: 28. nov kl 18-20, møtes i skolegården ved inngang til lærerværelset
Fokusområder: rydding og kommunikasjon



Arb.gruppe: Skole-hjem samarbeid

Skole- hjem samarbeid
Fokuserer på læringssituasjon og samarbeid mellom foreldre og skolen.  
Hva kan og skal skolen forvente av hjemmet, og hva kan og skal hjemmet 
forvente av skolen?

Representanter: (leder først)

Møteplan:
Fokusområder:



Takk


