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Møtereferat – FAU MØTE 

 

Tid:   15.11.2017 kl. 18.00 – 19.00 

Sted:   Tokerud skole, Personalrommet 

Referent:  Trond Gjerde/ Saira Khan 

Møte ansvarlig: Saira Khan 

 

Følgende klasser var representert: 

8B, 8C, 8D, 8E, 9A, 9B, 9D, 10A, 10B, 10C 

 
 

Sak 15/17 Velkommen & Referat fra forrige møte.  

- FAU- leder lager innkalling med agenda og sender det til samtlige på mail. 

- Påminnelse sendes via sms fra FAU leder. 

- Innkalling med agenda legges også på Facebook siden til FAU 

- Trond Gjerde blir referent, ved hans fravær velges det en fra de som har møtt opp. 

- Det var ikke noe innsigelser til referat fra forrige møte.   

 

Sak 16/17 Møteplan for Skoleåret 

  Møtedatoer for 2017/2018: 15.11, 3.1, 14.3 og 6.6 

- Datoene er lagt inn i skolens kalender også, kommer opp på skolens hjemmeside 

 

Sak 17/17 Nytt regelverk – nulltoleranse mot mobbing 

- Lisbeth snakket om det nye regelverket, og hvordan det er ved skolen. 

- Presentasjonen er lagt ut på skolens hjemmeside. https://tokerud.osloskolen.no/for-

elever-og-foresatte/helse-og-velferd/elevundersokelsen/ 

- Kontaktperson til det nye regelverket er Kjersti Owren 

 

Sak 18/17 Temakveld 

- Nettmobbing/ sosiale medier 

- 29.11.17 har 8.trinn temakveld- nettmobbing 

- Det kom inn flere forslag til temakveld: 

o Bydelsmødre 

o Vestlirådet 

o Sex og samliv 

o Rusmisbruk 

- FAU leder tar kontakt med Stovner Politistasjon angående elevinnlegg med tema 

mobbing / narkotika, seksualt misbruk ect. 

- FAU leder sjekker hvor mye penger FAU disponerer til temakveld. 

- FAU leder sjekker mulighetene for temakveld/ elevinnlegg med tema sex og 

samliv. 

. 
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Sak 19/17 Nyttårsball 

- Dato ble satt under første FAU møte: 11.januar 2018 

- Forarbeid gjøres av klassekontaktene: 

o Klasselistene sendes til de samtlige. 

- Skrivet til foreldrene lages av FAU-leder og legges ut på facebook siden, og detter 

legges ut på skolens hjemmeside. 

- Behovet: 

o 2 kaker og 2 vakter fra hver klasse 

o Bake kake 

o 1 vakt 

o 2 vakt 

- Vakt: 

o 1730-18.00:  Forberedelser/ Opprygging 

o 18.00-2030:  Første vakt 

o 20.30- 23.00:  Andre vakt 

o 23.00-23.30:  Rydding/ Nedrygging 

- Invitasjon sendes ut 24.november: nenvt nøtteallergiet 

- Svarfrist: 04.desember 

 

Sak 20/17 Eventuelt 

- Trond Gjerde kom med noen punkter fra 8E: 

o Det er dårlig ventilasjon på skolen og dårlig luft. 

 FAU sender ett brev til de som har ansvaret for skolens drift og går 

videre derifra. 

 Saken er meldt inn flere ganger av skolen men, det har ikke skjedd 

noe. 

o Vannet blir ikke kaldt. 

- Arrangementer: 

o Det kom forespørsel om hvorfor det ikke er flere arrangementer for skolen 

felles. 

 17.mai kan være en mulighet. 

o Det er ikke noe felles turer for 10 trinn. 

- Det kom et forespørsel fra rektor om å ha et møte den 06.desember der hun ønsker 

å ta opp: 

 Nasjonale prøver  

 Budsjett 

 

 

HUSK NESTE FAU MØTE DEN 03.01! 
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