
Protokoll fra FAU-møte, mandag 05.10.2020 kl. 18.00 

 

Møtet ble avholdt som et fysisk møte med mulighet for å delta digitalt.  

 

Til stede på skolen: Pål Stette (rektor), Karianne Skaug (9B), Ida Suhrke (8A), Bjørn 

Tommy Tollånes (9D), Maude Hals (9C), Anita Sundnes (9C), Cæsar Qvennerstedt 

(8B), Cathrine Moen (8D), Yuly Avalos Carvajal (9A), Evy Ridderseth (9B) 

Digitalt oppmøte: Marina Rudenko (10B), Sverre Esmark (10A), Kristiina Keränen-

Andersson (10C), Jose Santos Delgado (9A), Narmin Ahmed Kareem (8D), Claudia 

Astroza (9C), Turid Skorpe Lannem (8C) 

 

 

1. Godkjenning av møteleder og referent.  

Møteleder – Marina Rudenko (FAU-leder) 

Referent – Turid Skorpe Lannem (styremedlem/sekretær i FAU) 

 

2. Godkjenning referat.  

Vedtak: godkjent 

 

3. Regler på kommunikasjon på WhatsApp og saksgang 

FAU-leder orienterte om at eventuelle saker meldes direkte til henne 1 uke før FAU-

møte slik at sakene rekker å bli tatt opp av styret og eventuelt med rektor. Det skal 

ikke behandles saker på WhatsApp, dette er kun en kommunikasjonskanal, ikke en 

kanal for å drøfte saker. 

 

4. Rektors hjørne 

 

Fellesskapsbyggende tiltak på skolen – konkrete tiltak:  

 Sjøskolen gjennomføres med gode smittevern 

 Spising iverksettes, men ikke kantinetilbud nå. Skolefrukt kommer i gang. 

 Elevrådsmøtet bestemte å ikke avlyse skoleballet, men det gjennomføres ikke 

før jul.  

 Vi skal ha en Internasjonal uke, men det vil fortsatt være klassevise opplegg. 

 Prosjektbasert jobbing tverrfaglig. 

 Man må forholde seg til sine kohorter. Vi skal helst unngå å blande dem. 

 Julesamling i Holmlia kirke opprettholdes (med påmelding). 

 

Konkrete forslag til fellesbyggende tiltak klassevis, kan meldes rektor. 

 Det kom inn forslag om tur i nærmiljøet (fordi telttur 8. trinn avlyst). 

 Rektor sier at man forsøker å jobbe fram et alternativ.  

 F.eks. utstilling av skolearbeid, elever presentere seg selv 

(jf.Holmliautstillingen) kan gjøres på klassenivå. Skole-revy. 

 



Fravær på grunn av smitterverntiltak (ikke sykdom) kommer ikke på vitnemål, gjelder 

i første omgang fram til oktober med tilbakevendende kraft, så lærerne kan 

oppdatere tidligere fravær. NB! Ta opp med kontaktlærer for å se om ditt barns 

fravær er ført korrekt. 

  

Tilrettelegging for barn som kan delta i undervisning hjemmefra. Tilrettelegging skal 

finne sted. Forutsetning for å få det til er gode planer i ItsLearning og at lærer kan ta 

kontakt. Her er store individuelle behov, noen over lengre tid og andre over kort tid. 

 

Adresselister. Skolemeldingsappen (skoleetatens forsøk på å løse problemet med 

personvern og deling av adresser). Foresatte har ikke gått inni skolemeldingsappen 

og lagt sin kontaktinfo åpen, dermed har foreldrekontaktene ikke kontaktinfo.  

Rektor undersøker om det kan være unntak for FAU, selv om etaten ikke sier noe 

om det. Tror at det er viktig at kontaktlærerne kan følge opp.  

SMS/informasjon ut i appen: Kan foreldrekontakter få sendt ut melding via skolen om 

f.eks. foreldresamlinger og treff? Rektor vil komme tilbake til dette. 

    

Sykkelsaken. Elever opplever at hjulmuttere/skruer er løsnet på sykler, med dertil 

tilhørende skadepotensiale. Miljøteamet er «på» saken. 

 

5. Ordbruk – hva kan vi som foreldregruppe gjøre? 

Marina innledet. Ord farger holdninger. Saken drøftes trinnvis og blir fulgt opp på 

neste FAU-møte. 

 

6. Eventuelt. Det var meldt én sak. 

Maude og Anita (9. trinn) innledet om saksnotatet «Helhetlig og systematisk arbeid 

for elevmiljøet ved Holmlia skole» og presenterte det som et samtaledokument med 

et ønskemål om at det skal ende med en handlingsplan.  

Det ble mulighet for å kommentere saksnotatet i sin helhet, men ikke åpnet for full 

drøfting på grunn av tid. Saksnotatets innspill vil tas med videre.  

   

I samtalen før vi delte oss trinnvis, kom det fram at man ønsket mer kjennskap til 

FAUs vedtekter og til hva foreldrekontaktrollen innebærer.  

Vedtak: Marina og TSL legger fram vedtektene for FAU i neste møte. 

 

7. Møter fremover: 02/11, 07/12 (inkludert årsmøte med valg) 


