
FAU-møte Stenbråten skole 

Referat 

Dato: Tirsdag 18.01.22 
Tid: 19.00-20.30 
Sted: Teams-møte 
Referent: Christine Colstrup 
Til stede: Rektor Lene Minge Fosser. Lærer og tillitsvalgt Martin M. Berge, kasserer Rune Jordet 

 

 1A: Kristi Lynette Barcus-

Sævareid 

1B: Steinar Krey Voll 1C:  

 2A: Line Krauss-Larsen 2B Bjørg Myrvoll 2C: Cecilie Grønhaug 

 3A: Marianne Enga Slettnes 

 
3B: Trygve Johannes 

Lereim Sævareid 

3C: Robina Akram 

 4A: Christine Nybraaten 

Colstrup 

4B: Siw Anita Eriksen 4C:  

 5A:  5B Jan Ove Patrick 5C: Louise Raabe 

 6A: Beate Torset 6B Thomas Malla 6C: Albulena Malaj 

 7A:  7B Joakim Torssander 7C: Åse Brenden 

 

Saksliste: 

1 Velkommen. Presentasjon 

  

2 Godkjenne innkalling  

3 Godkjenne Protokoll  

4 Ledelsens halvtime. Koronasituasjonen. Strategisk plan 

  

5 FAU –organisering, informasjonskanaler 

  

6 Årshjul. Sosiale treff. 

  

7 Eventuelt 

 

 

Sak 4. Rektor Lene informerer: Vi er svært få i de fleste klasser, høyt smittetrykk.  

Har invitert inn Martin som er naturfaglærer på skolen, og tillitsvalgt. De gjør sitt beste for å 

forsøke å ivareta kvalitet i en viss grad i opplæringen.  

Martin orienterer blant annet om utfordringen ved at store deler av en del klasser er med via 

Teams. For noen fungerer det greit, for andre er det utfordrende å ikke være i klasserommet.   

Lene: Ber FAU ta kontakt dersom vi bør vurdere å ha digital undervisning for noen klasser. 

Når over halvparten er hjemme, er det utfordrende å begynne undervisning i helt nye ting.  

Ellers:  

• Oppfordrer foreldre til å følge med på nettsidene, hvor det legges ut litt fra 

hverdagen på skolen.  



• Driftsstyret har vedtatt en strategisk plan som er vedtatt for ett skoleår av 

gangen. Legges ut på nettsidene og kan leses av alle der.  

• «Relevant kompetanseutvikling til alle»: Vanskelig nå. På f eks 2. trinn lider 

de litt under at vi ikke har hatt fullt antall ansatte, som gjør at vi ikke får gitt 

særskilt opplæring i norsk.  

• Har Stenbråtendager, julearrangementer, men utvider nå med to nye 

turaktiviteter pr trinn. En gang på våren og en gang på høsten. F. Eks. ta 

med barna på tur til Operaen. Foreldre oppfordres til å bli med. 

 

Sak 2. Innkalling er godkjent.   

Sak 3. Protokoll godkjent.  

 

Sak 5. FAU-organisering. Informasjonskanaler.  

Saken før jul. Enige om at vi er et organ på vegne av foreldrene og ikke skolen, og at den 

prosessen ikke var god. Må ta opp saker som det med hele FAU. 

Nå er vi i gang på Teams, og det vil være lettere å ta opp saker underveis mellom møtene ved 

behov, slik at alle er involvert. Fint om alle FAU-medlemmene logger seg inn i Teamsrommet 

FAU-TRE-STE. 

Oppfordrer alle til å dele referatet fra FAU-møtene med foreldrene. Til neste FAU-møte må 

klassekontaktene få oversikt over hvordan man når alle foreldre i sin klasse. Oppfordrer til å 

få foreldre til å registrere seg med e-post-adresse i Skolemelding, -samarbeid gjerne med 

kontaktlærer for å få dette på plass. 

 

Sak 6. Årshjulet. Sosiale treff. 

- Natteravner - Trine Prichard Oftenes skal fortsatt ha ansvaret for det.  

- Nytt møte for FAU 15. februar 

- KLMS-samarbeid: (Klemetsrud, Lofsrud, Mortensrud, Stenbråten-samarbeid). Bjørg 

har vært på møte med representanter fra de andre skolene, rektorer, utekontakter og 

bydelskoordinator.  

- Er det behov for litt info fra politiet/utekontakter? Eventuelt for hvem? Foreldre, 

elever? Bjørg skal snakke med rektor om dette, og kommer tilbake til det.  

- Klasseaktiviteter: minner om at det er 6000 kr per trinn, pr år, til å bruke på 

klasseaktiviteter.  

Saker til neste møte:  

Hvordan fordele pengene som er fordelt på trinnene?  

Gjennomgang av økonomi 2021 

Stenbråtendagene 2022 



Snakke om vi har noe utstyr vi ikke lenger bruker hjemme, som kan brukes av elever på 

skolen/være tilgjengelig på skolen. (Ski, skøyter, etc) Skolen har nå et lite lager av dette. 


