
FAU ved Vetland skole 

Møtereferat 

26.oktober 2021 kl 18.00. Fysisk på Vetland skole og via Teams. 

Til stede: 
Toini Ryystad, Samira El Belmekki, Anja Storvand, Lena Marie 

Rognskog, Naomi Sender, Kjetil Vestrum Einarsen, Selam Tekeste, 

Mari Husand og Guro Gulin Kjellsen 

 

Neste møte: 1.november, kl. 20.00 , Teams/Messenger 

1. Beslutninger 

Valg av nytt styre i FAU  

Leder blir Lena Marie Rognskog 

Nestleder blir Naomi Sender.  

Sekretær/ kasserer blir Samira El Belmekki.   

Juleavslutning på Vetland skole 

Den vil ikke bli gjennomført for hele skolen samlet, da det blir for mange mennesker. Skolen 

vil bestemme hvilke trinn som skal ha det sammen.  

Sak fra 2. trinn om størrelse på klasserom 

Toini informerer om at det er trangt på skolen. I disse dager bygger de om ved å ta ned 

vegger og innlemmer grupperom. Toini noterer ned ønsket. De skal se om klasser med 

små rom kan ta i bruk større rom, når de står tomme deler av dag.  

Sak fra foresatte om taletrening på 1. trinn uten hørende lærer. 

Toini møter forespørselen på en konkret plan for hvordan de skal jobbe med 

taletreningen på trinnet. De kan også se på hvordan de kan bruke den hørende 

assistenten i gruppa ved å organisere undervisningen annerledes.  Vil også ta det opp 

med samarbeidspartnere fra Oslo Met.  

 

2. Referat av møte.  

• Kort presentasjon av representantene  

 

• Toini informerte om at det var kommet inn to saker til eventuelt:  

Størrelse på klasserom 

Tegnspråkliglærer på et trinn 
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• Elevenes læringsmiljø:  

Få elever i hver gruppe, gjennomsiktig miljø. Blir vanskelig å finne nære venner. Slår 

derfor litt sammen grupper.  

Hele Norge gjennomfører trivselsundersøkelsen og elevundersøkelsen. På Vetland  skole 

er det få elever, og hvem som svarer hva bli lettere å spore. Svarene blir derfor streket 

ut, da det er få elever på skolen. Vetland skole har gjort avtale med utdanningsetaten 

om å gjennomføre undersøkelsen som en forms, da det er så få elever på, da disse 

undersøkelsene blir streket ut, da det er så få elever. 

 

Har erfart at M-avdelingen velger bare smilefjes da de liker det, vil derfor heller 

observere der enn å gjennomføre undersøkelsene.  

 

Vil gjennomføres de to neste ukene. Toini vil komme på FAU møte og informere om 

resultatene i etterkant.  

Innspill med spørsmål om disse spørreundersøkelsene også tar for seg taxituren. Er en 

del konflikter og stygg språkbruk i taxiene. Blir det med i undersøkelsene? Hvis noen ser 

noe som ikke er greit i  Oslo taxi, ta kontakt med skolen og de tar det videre med Oslo 

taxi. De som kjører utenbys biler, oppfordres til å ta kontakt direkte med sjåføren. Hvis 

ikke det nytter, ta kontakt med  skolen eller FAU som tar dette videre.  Kom forslag om 

at FAU skriver et skriv til de foresatte der de oppfordrer foresatte til å prate med barna 

sine om hvordan vi skal være mot hverandre. Det ble bekreftet fra Toini at taxituren 

regnes som skoleveien til elevene og at det kommer med i elevundersøkelsen.  

Kommer innspill om ulike taxisjåfører. Noen møter barna på en god måte, mens andre 

kjefter og er lite positive i møte med barna.  

Innspill om ugrei oppførsel blant barn når de venter på taxien. Dette tar barna med seg 

inn i taxien.  

 

• Skolemiljøplan  

 

Samarbeid med Seksjon for læringsmiljø. De  har samarbeid med de ansatte på skolen. 

De har hatt et møte og vil komme tilbake på skolen for videre samarbeid. De tar blant 

annet for seg §9a og jobber med relasjonskompetansen til elevene.  

Toini informerte at det har vært litt røft mellom elever på mellomtrinnet i høst. Satt inn 

ekstra assistent og andre tiltak for å begrense utagerende atferd.  Håper FAU kan ta tak i 

dette videre ved at vi får førstehåndsinformasjon på det som skjer når barna forteller 

ting hjemme. Se på hva som er greit og ugreit og gi beskjed. 
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Det er gjort og planlagt noen sosiale tiltak på noen trinn for å bli bedre kjent og for å 

gjøre noe hyggelig sammen.  

Noen av barna på M-avdelingen har vært på tur til Kristiansand. 

7.trinn skal på overnattingstur 

2.-4. trinn skal overnatte på skolen.  

 

• Skole- hjem transport  

De eldre elevene som har taxi, har tidligere år startet med kollektiv transport på slutten 

av barneskolen. En vei og etter hvert på ungdomsskolen begynner de  med begge veier. 

Blitt utsatt nå pga pandemien.  Kan få kollektivkort og taxi på faste dager, men ikke bytte 

dager etter hva som passer best.  

 

Viktig informasjon til de som kjører taxi til skolen. Hvis taxitur skal avlyses eller endres, 

må skolen ha beskjed i god tid for å kunne avbestille taxituren. Senest en time før. På 

morgen ved sykdom hjemme, må hjemmet gi beskjed på tlf: 02323(Oslo taxi) eller til 

annet taxiselskap selv.   

Ved lege eller tannlegebesøk kan taxien hente hjemme senere og kjøre til skolen, eller 

elever kan bli hentet på skolen tidligere og bli kjørt hjem.  Hvis eleven kjører Oslo taxi, gi 

beskjed til skolen i god tid så endrer de bestillingen.  Lokale selskap gir dere beskjed til 

selv. Det oppfordres til at elever møter på skolen, selv om dagen blir noe kortere pga 

lege, tannlege eller lignende.  

 

 

• Eventuelt 

2.trinn kom med innspill om at de føler klasserommet er for lite.  Stusser over 

plassmangelen på trinnet.   

Toini informerer om at det er trangt og at de bygger om da det er så trangt på skolen. 

Tar ned vegger og innlemmer grupperom. De sliter med rom, og har ikke andre 

muligheter.  Gruppestørrelsene gjør at vi må sette de trinnene med få elever i de små 

rommene, og de klassene med flere elever må ha de største rommene. Toini noterer det 

ned, og ser om det er deler av dager som de med små rom kan benytte andre større rom 

ved å ta i bruk rom til andre trinn når de står tomme.  

 

1.trinn kom med innspill om at det kun er døve lærere på trinnet. De er bekymret for at 

de ikke får tilstrekkelig taletrening. De er fornøyde med lærerne, men skulle ønske at det 

var en hørende som ivaretar taletreningen. Toini informerer at de har snakket med 

foresatte på 1.trinn om dette. De ser ikke på om lærerne er døve, tunghørte eller 

hørende. De ser på fagkombinasjoner, stillinger og kompetansen lærerne har når de 
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plasserer lærerne på trinnene. De strekker seg etter at det skal være en hørende og døv i 

de ulike klassene, assistenter og lærere.  

Kom innspill om at de mener skolen sitter og forsvarer lærerkabalen de valgte. De stiller 

spørsmålstegn ved at de ikke får taletrening, som de har krav på. Tidligere har de hatt 

audiopedagoger i barnehagen. De trenger tale og tegn for å ha best mulig utvikling.  

Ønsker en plan på hvordan de ivaretar taletreningen på trinnet.  

Toini møter forespørselen på en plan og sier de kan få en konkret plan på hvordan de 

jobber med det. De kan også se på hvordan de kan bruke den hørende assistenten i 

gruppa ved å organisere undervisningen annerledes.  Vil også ta det opp med 

samarbeidspartnere fra Oslo Met.  

Erfaring fra en foresatt til en elev som har hatt døv lærer hele skolegangen, mangler 

mange ord i forhold til yngre bror som kan flere norske ord på talespråk.  

Annen representant  uttaler at de har vært fornøyd med å ha døve lærere.  

 

• Juleavslutningen i Gullsmeden med innlegg fra alle trinn har vært tradisjon. Vært ca 250 

personer der. Vi kan ikke samle så mange i år. Det blir grupper av klasser som har 

avslutning, for å gjøre at det blir færre mennesker som blir samlet. Forslag er 1.-4. trinn, 

5.-7. trinn og 8.-10.trinn som har hver sin avslutning.  

Per nå mangler det FAU representant fra 8.trinn. Er blitt sendt ut oppfordringer, men det 

har ikke gitt resultater.   

 

• Kjetil Vestrum Einarsen i FAU er drift styreleder. Han informerte om rollen. 

 

 

• Valg av styre til FAU  

Leder blir Lena Marie Rognskog 

Nestleder blir Naomi Sender.  

Sekretær/ kasserer blir Samira El Belmekki.   

 

Enighet om at vi må være et samlet og styrket FAU, som jobber sammen og deler på 

oppgavene som er i FAU.  

 

FAU ønsker at vedtekter og tidligere referater samles i en digitalmappe som er 

tilgjengelig for alle representantene i FAU på Vetland skole.  Dette må det gjøres en jobb 

for å få det lettere tilgjengelig.  
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