Oslo kommune
Utdanningsetaten
FAU-Haugen skole

Referat fra møte i Foreldrearbeidsutvalget ved Haugen
Når: onsdag 10.10.18
Hvor: Aulaen på Haugen skole
Fremmøte: FAU og klassekontakter. Relativt bra.
Referent: Sigurd Lydersen
1. Referat fra forrige møte
Godkjent
2. Informasjon fra skolen v. ass. rektor Gry Wikborg
 God bemanning på skolen. 10 flere lærere enn ved samme tid i fjor, pga. ny
lærenorm.
 Skolefotografering 1. og 7. trinn gjennomført denne uke
3. Trafikkaksjonen
Avholdes i Høybråtenveien, ved bommen og nedenfor skolen (Hesjeveien) tirsdag
23.10. Oppmøte på skolen kl. 7.15. Flere foreldre meldte seg som frivillige.
4. Valg av FAU-styret.
FAU-leder
Shahid Dar
Neste leder
Hashim Nabi
Kasserer
Leyla Hasic
Det ble opplyst om Oslo Kommunale Foreldreutvalg (OKF) og deres introduksjonskurs
for nye og gamle FAUere 18.10.18 på Helsfyr VO:
http://oslokfu.no/ai1ec_event/innforingskurs-for-nye-og-gamle-fauerer/?instance_id=427
Videre ble det minnet om at OKF arrangerer fellesmøter for skoler etter
soneinndelingen, hvor Haugen skole inngår i sone C. OKF står også for en årlig felles
Foreldrekonferanse, som FAUere ved Haugen skole kan delta i.
Det ble ytret ønske fra foreldrene om at styret for FAU knytter nærmere kontakt med
OKF og videreformidler aktiviteter i deres regi. FAU-leder oppfordret til å delta på
innføringskurset 18.10.18.
5. Vedtekter og registrering i BR
Dar informerte om prosessen med å få den frivillige organisasjonen Haugens venner
registreres i Brønnøysundregisteret.
6. Status prosjekt (norsk opplæring for foreldre)
Prosjektleder og lærer Sigurd Lydersen informerte om framdriften i prosjektet. Alle
foreldre har mottatt informasjonsark og påmeldingsskjema, både via Portalen og med
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elevene. Prosjektet er profilert på skolens hjemmeside. Informasjonsmøte 11.10.18 i
skolens Aula. Uvisst hvor mange som kommer og hvor mange som leder seg på. Antall
kurs avhenger av antall påmeldte. I utgangspunktet ett kurs for maks 20 foresatte.
Lydersen informerte videre om at planen er å arrangere fire åpne temamøter for alle
foreldre i samband med kurset. Foreldremøtet 17. januar vil være viet fritidstilbudet i
bydelene Alna og Stovner og støtteordninger til dette. Invitasjoner til idrettslag og
bydelsadministrasjoner er allerede gått ut, med god respons. Det første foreldremøtet er
planlagt til 22.11, med tema «foreldrerollen». Andre tema for foreldremøtene vil kunne
være nettvett, leirskole/Hudøy, ernæring/kosthold. Tanken er at det skal være opp til
kursdeltakerne å avgjøre tema og utarbeide informasjon, program og stå for
gjennomføring av disse foreldremøtene. Lære gjennom å skape. For å understreke dette
ressursperspektivet vil kurset kalles Foreldrerådet.
7. Kantine drift
Planlegges videreført.
8. Status 17. mai komiteen (6. trinn)
Det innkalles til planleggingsmøte for FAUere og klassekontakter på sjette trinn onsdag
31.10 kl. 17.00 i Aulaen.
9. Aktiviteter i klassene
Oppfordring fra FAU-leder til FAUerne og klassekontaktene om å samles klasse- og
trinnvis og bli enige om en aktivitetsplan for klassene, som bør ligge klart i løpet av de
nærmeste ukene. FAU-leder vil sende ut kontaktinfo til de foreldrevalgte på hvert trinn,
slik at de kan opprette og holde løpende kontakt. Ønske om at slik aktivitetsplan
oversendes FAU-leder. Forslag til aktiviteter er sammenkomster i anledning Halloween,
jul, påske og sommeravslutning.
Videre vil det bli arrangert en avslutning for alle på 7. trinn
10. Klassekassa
Nye FAUere og klassekontakter må ta kontakt med de tidligere om å få overført
klassekassa. Det kan tas initiativ til kronerulling hos foreldrene til klassekassa, med en
50-10 eller 200 kr. per elev. Lotteri på medbrakte gaver til sammenkomster er ellers en
god inntektskilde. FAU har mulighet til å gi lån for å dekke utgifter for klasser som
mangler klassekasse.
Det jobbes nå med å få i stand en vippsordning ut fra FAUS konto, hvor hver klasse får
sin egen vippskonto. Det vil gjøre inntjeningen enklere og gi bedre økonomisk oversikt.
Dar jobber med å få laget en skolegrenser som kan gi inntekt til FAU.
11. FAU-møter framover
FAU-møtene vil bli lagt til siste onsdag i måneden. Neste FAU-møte blir derfor onsdag
31.10.

