
Rommen Skole FAU  

MØTEREFERAT  

Møte nr:  
1  

Møtedato:   28-09-2017  

Sted:  
Rommen Skole  

Antall sider:   2  

Referent:  
Sheraz Akhtar     

Tilstede fra ledelsen:  
Wenche Lund    

Tilstede:  24        

   

Sak nr.:  Saker til behandling  

1.  Velkommen  
FAU-leder ønsker velkommen.  
  

2.   FAU-leder informerer  
FAU leder informerte om foreldrenes arbeidsutvalg. Alle foresatte er medlemmer 
av FAU. Hver klasse velger deres representant som kommer i FAU møter. FAU skal 
blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes 
læringsmiljø er trygt og godt. Det er anbefalt å besøke www.fug.no for mer 
informasjon.   
  
KFU (Kommunale foreldreutvalg) har invitert oss alle til grunnkurs. Invitasjonen er 
vedlagt møtereferatet til de som kunne tenke seg å melde på.   
  

3.  Ass. rektor informerer  
Vi har hatt en rolig og fin start på dette skoleåret.  
  
I uke 39 hadde skolen kulturuke for tredje gang, så dette har blitt en tradisjon.  
Denne gangen var hovedfokuset "I tiden – medier og nyheter" og elevene kunne 
melde seg på følgende grupper:  
 

• Nyheter i inn- og utland  

• Kunst  

• Mat i tiden  

• Fake News  

• Ute- og fritidsaktiviteter  

• Reklame  

• Vil du bli forsker?  

• Media og miljø  
  
Det har vært stort engasjement, og elevene var i grupper på tvers av klasser og 
trinn. De eldste elevene tok veldig godt vare på de yngste og mange nye vennskap 
er etablert.  
  

http://www.fug.no/
http://www.fug.no/


4.  Natteravn  
Vi fikk besøk av representanter fra Natteravn som i den siste tiden har gått runder 
i bydelen. De informerte at situasjonen er mye bedre nå som de har begynt å gå 
deres runder enn tidligere. Det var meget oppmuntrende å høre om deres arbeid. 
De søker etter flere frivillige om kan tenke seg å gå natteravn. FAU representanter  
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 ble oppfordret til å spre informasjonen videre til andre foresatte i de respektive 
klasser. Les mer om natteravn på http://www.natteravnene.no/ Les vedlagt brev fra 
Natteravn om hvordan situasjonen har blitt bedre i bydelen etter deres innsats.   
   

5.  Informasjon om AKS (Aktivitetskole)  
Vi valgte å hoppe over dette punktet på grunn av lite tid. Det var ikke mange 
foresatte til stedet som ønsket mer informasjon om AKS enn det de hadde.  
  

6.  Klassekontakters roller og ansvar  
FAU leder informerte klassekontakter om deres roller og ansvar. Presentasjonen 
fra møtet er vedlagt møtereferatet.   
  

7.  Gjennomgang av FAU vedtekter og styre  
Vedtekter ble gjennomgått i korte trekk og vedlegges møtereferatet for nærmere 
studie.  
  

8.  Aktiviteter året rundt og 17. mai  
Det ble foreslått at klassekontakter tar kontroll og sørger for aktiviteter året rundt 
i de respektive klasser. Forslag fra trinn 7 er vedlagt. Alle oppfordres til å lage 
lignende plan.  
  
I år må vi alle delta mer aktivt enn noen gang for å sikre en enestående 17. mai 
feiring. Mer informasjon kommer senere.  
  

9.  Styrevalg  
Følgende personer ble valgt inn i FAU styret for kommende året:  
  

• Leder: Sheraz  Akhtar (5c/7a)  
• Nest leder: Kader Harmankaya  (6b)  
• Sekretær: Anjam Latif Shuja (1b)  
• Kasserer: Naveed Ali (6c)  

  
I tillegg ble følgende personer valgt inn i driftsstyret for kommende to år:  
  

• Anjam Latif Shuja  
• Manijah Mohammadi  

  

  

  

  

http://www.natteravnene.no/
http://www.natteravnene.no/
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FAU møte 28.09.2017  

Velkommen  



  

AGENDA 
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◦ Vide o   

◦ www.fug.n o    

 Rektor informerer   

 Natteravn  

 Informasjon om AKS  

 Kort om klassekontakters roller og ansvar   

 Gjennomgang av FAU vedtekter og styre.   

 Aktiviteter året rundt og 17. mai  

 Styrevalg  
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=nEGSgD7WyTk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=nEGSgD7WyTk
http://www.fug.no/
http://www.fug.no/


FAUs hensikt og sammensetning  
Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet 

velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant 

annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er 

trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet 

mellom hjem og skole er godt.  

  

Foreldrene har hovedansvaret for oppdragelsen av sine egne barn og har derfor rett til 

medvirkning i skolen. FAU skal bidra til å sikre reell medvirkning fra foreldre og ha 

medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.  

Hensikten med FAU er å:  

   

• fremme fellesinteressene til foreldrene i skolen  

• medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø  

• bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole  

• legge til rette for positiv utvikling hos elevene  

• skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet  

   

Som FAU medlem kan du blant annet få  

   

• anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet, skolens ledelse og andre foreldre  



• mulighet til å bidra til en bedre skolehverdag for elevene og en positiv utvikling av 

skolen.  

Klassekontakter  
Foreldrekontaktene er kanskje de viktigste foreldrerepresentantene i skolen. De arbeider på 

klassenivå, der samarbeidet mellom hjem og skole skapes. Foreldrekontaktene velges for hver 

klasse.  

   
Typiske oppgaver for foreldrekontaktene er:  

   

• Være bindeledd mellom foreldre og lærere for trinnet. Foreldrekontakter og lærere har 

sammen et spesielt ansvar for å utvikle et positivt miljø  

• Være talerør for foreldrene for saker av generell karakter og ta opp disse med 

kontaktlærer. Foreldrekontaktene skal ikke involveres i spørsmål som gjelder enkeltelever  

• Nye foreldrekontakter og vara blir valgt på foreldremøte på høsten. Siden det typisk velges 

2 foreldrekontakter til hver klasse er det anbefalt at vara involveres i gjennomføring av 

arrangementer på lik linje med foreldrekontakt  

• Ta saker videre til FAU hvis det er generelt og av interesse for flere klasser eller hele skolen  

• Hjelpe FAU representant hvis det trengs med planlegging og gjennomføring av eventuelle 

ekstraordinære foreldremøter  



• Bidra til å utvikle et positivt og godt klassemiljø ved å organisere noen arrangement i løpet 

av et skoleåret og i felleskap med FAU skal foreldrekontaktene sette opp en sosial 

aktivitetsplan  

• Ved behov, ha ett eller flere møter med de andre foreldrekontaktene i klassene i løpet av 

skoleåret  

• Ta ansvar for, men fremfor alt delegere og involvere flere foreldre i saker/oppgaver som blir 

tildelt klassen fra FAU  

• Arrangere aktiviteter på trinnet, som avslutninger/fester   



  

Vedtekter  

§ 1– Foreldrerådet og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)   
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal fremme fellesinteresser til foreldrene, være bindeleddet mellom foreldrene og  

skolen og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever. FAU har informasjonsplikt overfor alle foreldre. På vår skole  

informerer FAU foreldrene på følgende måter:  

Informasjon blir lastet opp på skolens hjemmeside for alle foreldre.  

Informasjon blir sendt til klassekontakter på e-post, sms, og via Rommen FAU sin Facebook gruppe.  

  

  § 2 – Valg av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)   
Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg. På vår skole velger vi FAU-representantene på følgende måte:  

På FAU møter hvor alle klassekontakter kommer. Stemmer telles om det er flere som nominerer seg til verv.  

  
§ 3 – Konstituering av FAU og valg til andre utvalg   

FAU konstituerer seg ved at FAU-representantene velger leder, nestleder, kasserer, og sekretær. FAU velger to  

representanter med personlige vararepresentanter til samarbeidsutvalget (SU). Lederen for FAU skal være den ene av  

representantene.  

  
§ 4 – Eventuelle komiteer/fokusgrupper   
FAU på vår skole skal ha følgende komiteer/fokusgrupper:  
• Trafikkgruppe  
• 17 . mai komite  

   
§ 5 - Møter   
FAU har møter annenhver måned. Ekstraordinære FAU-møter holdes når 1/3 av medlemmene krever det. Møteledelsen  

er lederens ansvar. Dette ansvaret kan delegeres til noen andre medlemmer, men agendaen skal alltid være kjent for  

FAU-leder og resten av FAU. På vår skole offentliggjør vi innkallinger og møtereferater på følgende måte:  
• Skolens hjemmeside  
• Epost  

  
FAU er vedtaksdyktig dersom 2/3 av medlemmene er til stede.  



  

Vedtekter  
§ 6 – Oppgaver   
FAU på vår skole skal jobbe med følgende oppgaver:  

være et bindeledd mellom foreldre/foreldrekontakter og skolen/ skolens styre (Samarbeidsutvalget / SU).   

ivareta og fremme fellesinteressene til skolens foreldre  

medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø og et godt samhold mellom  

hjemmet og skolen.   

   
Arbeidutvalgets oppgaver er ikke:  

å behandle personalsaker og saker som angår enkeltpersoner  

   
§ 7 – Økonomi   
FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn på arrangementer i regi av foreldrerådet/FAU. Bevilgninger til  

FAU kan kun gis til formål som kommer alle skolens elever direkte til gode. Regnskap legges fram på siste FAU-møte på  

våren.  

§ 8 – Taushetsplikt   
Foreldrerepresentanter er automatisk underlagt taushetsplikten. FAU skal imidlertid ikke behandle saker som dreier seg  

om enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre eller skolens personale.  

§ 9 – Konflikter i FAU   
FAU skal være et samlende utvalg med fokus på det beste for alle elever. Det er viktig at det er høyde for uenighet og  

diskusjon i FAU. Dersom det oppstår konflikter, må representantene holde seg saklige og ha alle elever i sentrum. FAU  

på vår skole møter konflikter på følgende måte:  

§ 10 – Rektors rolle   
Rektor har ansvaret for å legge til rette for et godt hjem-skole-samarbeid. Det innebærer blant annet at rektor skal  

sørge for god kommunikasjon med foreldre, ikke bare enkeltvis, men også gjennom FAU og andre utvalg. FAU er  

foreldrenes organ, men det kan være nyttig å få informasjon direkte fra skolens ledelse. Dette styrer rektors deltakelse  

på FAU-møter.  

§ 11 – Samarbeid mellom FAU og andre utvalg på skolen   
FAU på vår skole skal samarbeide med Elevrådet, Samarbeidsutvalget (SU) og Skolemiljøutvalget (SMU).  

§ 12 – Endringer av vedtektene   
Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU-leder, senest tre uker før neste FAU-møte. FAU behandler  

innkomne forslag og informerer alle foreldre om foretatte endringer.  



 

Styrevalg  

• Leder  

Kalle inn til møter, ha kontakt med rektor, være med på SU, KFU og  

SMU møter  

  

• Nestleder  

Steppe inn da leder ikke har anledning  

  

• Sekretær  

Skrive møtereferater eventuelt brev  

  

• Kasserer  

Passe på pengene, gjøre innkjøp  

  

  

Styret skal sammen planlegge aktiviteter, møter og fremdrift.   



          

                   

Til:  FAU leder på :             14.august 2017  

Sissel (Haugenstua skole), Aisha (Vestli Skole), Kirsti (Stovner skole), Sheraz (Rommen 

skole), Tone (Tokerud skole)  

HVORDAN KAN VI FÅ MED FAU PÅ DIN SKOLE SOM NATTERAVNERE I STOVNER BYDEL ?  

Vestli Natteravn er en gruppe med voksne mennesker, både fra Stovner bydel og noen 

utenfor bydelen. Vi er opptatt av et trygt og sikkert sted for alle som bor i Stovner Bydel. Vi er 

opptatt av alle skal ha et godt sted å vokse opp.  

Derfor går vi Natteravn i Stovner Bydel. Vi begynte natteravning i starten av juni måned, og i 

løpet av de 12 ukene som har gått har det vært en markant forandring. Når vi startet 

natteravningen, var det mye uro i bydelen. Det var veldig mange ungdommer ute på 

kveldstid, vi hadde brannstiftelser mm. Etter tre uker med natteravning begynte problemene 

å minke. Vi hadde dialog med ungdommene og det ble fort klart hva som manglet. 

UNGDOMSKLUBBER!  

Vi lovet ungdommen å jobbe for dette. Vi tok initiativ ovenfor politikerne og fikk raskt 1 

million av byrådet til sommerklubb, som siden er utvidet til ungdomsklubb, inntil ny 

permanent klubb åpner i de gamle lokalene til biblioteket på Stovner. Vi jobber også med å 

redde og rehabilitere ungdomsklubben «The Planet» på Vestli, samt gjenåpning av 

ungdomsklubben på Verdenshuset på Haugenstua.  

Vi har et meget godt samarbeid med mange ildsjeler som går natteravn, men trenger sårt 

påfyll ut over året. Der kommer vårt behov for å knytte til oss foreldre fra skolene. Hvis vi har 

regnet riktig, er det behov for at alle foreldre går 1 gang pr år sammen med oss, for at vi skal 

kunne holde oppe store nok grupper for å kunne føle oss sikre.  

Vi snakker med mye ungdom som etter hvert har begynt å stole på oss natteravnere. Det var 

gjennom dette at vi fikk kontakt med vitner som kunne lede oss til brannstifterne på skoler, 

barnehager og søplebøtter. Ungdommene stoler mer og mer på oss og vi tok for eksempel 2 

stk på fersken som forsøkte å tenne på Vestli Skole og har nå snakket med dem flere ganger 

og de går nå på sommerklubben og virker veldig rolige, fornøyde og har skjønt vår 

alvorssamtale.  

Folk i bydelen er veldig støttende til vår ravning og det er nå blitt veldig hyggelig å gå rundt. 

Vi opplever allikevel en del uheldige episoder under kveldene. Det er mye, svært mye dop 

salg i området og vi kan ikke gi oss for våre barns trygghet står på spill.  

    

Vi ønsker en samtale med dere FAU-ledere om dette viktige arbeidet. Bydelen og politiet har 

sagt de kan bli med på slike samtaler ved behov. Vi kommer også gjerne på foreldremøter en 

av de første ukene. Kan dere også på sikt hjelpe med e-post adresser til foreldrene, slik at vi 

kan sende ut mail til dem en gang i måneden og spørre om deres hjelp i tillegg til at dere 

FAU-ledere kan hjelpe oss med å sette opp folk til å være med.  

Vi møtes hver fredag kl. 20.00, på Vestli T-Bane der vi møtes og snakker sammen før nattens 

ravning.  



  

VI TRENGER FAUs HJELP I DETTE VIKTIGE ARBEIDET…..  

  

Ta kontakt på e-post eller telefon 

Facebook.com/vestlivel styret@vestlivel.no eller 

Annstein Garnes på 92216656   



 



VEDTEKTER  

FOR  

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU)  

VED ROMMEN SKOLE  
  

§ 1– Foreldrerådet og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)  

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal fremme fellesinteresser til foreldrene, være bindeleddet mellom foreldrene 

og skolen og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever. FAU har informasjonsplikt overfor alle foreldre. På vår skole 

informerer FAU foreldrene på følgende måter:  

- Informasjon blir lastet opp på skolens hjemmeside for alle foreldre.  

- Informasjon blir sendt til klassekontakter på e-post, sms, og via Rommen FAU sin Facebook gruppe.  

 § 2 – Valg av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)  

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg. På vår skole velger vi FAU-representantene på følgende måte:  

- På FAU møter hvor alle klassekontakter kommer. Stemmer telles om det er flere som nominerer seg til verv.  

§ 3 – Konstituering av FAU og valg til andre utvalg  

FAU konstituerer seg ved at FAU-representantene velger leder, nestleder, kasserer, og sekretær. FAU velger to 

representanter med personlige vararepresentanter til samarbeidsutvalget (SU). Lederen for FAU skal være den ene av 

representantene.  

§ 4 – Eventuelle komiteer/fokusgrupper  

FAU på vår skole skal ha følgende komiteer/fokusgrupper:  

- Trafikkgruppe  

- 17. mai komite  

  

§ 5 - Møter  

FAU har møter annenhver måned. Ekstraordinære FAU-møter holdes når 1/3 av medlemmene krever det. 

Møteledelsen er lederens ansvar. Dette ansvaret kan delegeres til noen andre medlemmer, men agendaen skal alltid 

være kjent for FAU-leder og resten av FAU. På vår skole offentliggjør vi innkallinger og møtereferater på følgende 

måte:  

- Skolens hjemmeside  

- Epost  

FAU er vedtaksdyktig dersom 2/3 av medlemmene er til stede.  

    
§ 6 – Oppgaver  

FAU på vår skole skal jobbe med følgende oppgaver:  

- være et bindeledd mellom foreldre/foreldrekontakter og skolen/ skolens styre (Samarbeidsutvalget / SU).   

- ivareta og fremme fellesinteressene til skolens foreldre  

- medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø og et godt samhold 

mellom hjemmet og skolen.   

  
Arbeidutvalgets oppgaver er ikke:  

- å behandle personalsaker og saker som angår enkeltpersoner  

  



§ 7 – Økonomi  

FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn på arrangementer i regi av foreldrerådet/FAU. Bevilgninger til 

FAU kan kun gis til formål som kommer alle skolens elever direkte til gode. Regnskap legges fram på siste FAUmøte på 

våren.  

§ 8 – Taushetsplikt  

Foreldrerepresentanter er automatisk underlagt taushetsplikten. FAU skal imidlertid ikke behandle saker som dreier 

seg om enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre eller skolens personale.  

§ 9 – Konflikter i FAU  

FAU skal være et samlende utvalg med fokus på det beste for alle elever. Det er viktig at det er høyde for uenighet og 

diskusjon i FAU. Dersom det oppstår konflikter, må representantene holde seg saklige og ha alle elever i sentrum. FAU 

på vår skole møter konflikter på følgende måte:  

§ 10 – Rektors rolle  

Rektor har ansvaret for å legge til rette for et godt hjem-skole-samarbeid. Det innebærer blant annet at rektor skal 

sørge for god kommunikasjon med foreldre, ikke bare enkeltvis, men også gjennom FAU og andre utvalg. FAU er 

foreldrenes organ, men det kan være nyttig å få informasjon direkte fra skolens ledelse. Dette styrer rektors 

deltakelse på FAU-møter.  

§ 11 – Samarbeid mellom FAU og andre utvalg på skolen  

FAU på vår skole skal samarbeide med Elevrådet, Samarbeidsutvalget (SU) og Skolemiljøutvalget (SMU).  

§ 12 – Endringer av vedtektene  

Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU-leder, senest tre uker før neste FAU-møte. FAU behandler 

innkomne forslag og informerer alle foreldre om foretatte endringer.  

  


