
 Referat fra møte i FAU ved Tiurleiken skole 

Møtested:  Tiurleiken skole, 

personalrom 

 Møtedato: 30.10.17   

Til-

stede 

Tidspunkt: 17.30-19.30   

  
 

  

Klasse Navn  E-post Telefon nr. 

1A     

    

1B Saida Achalhi  Saida.achalhi@aleris.no  95751236 

Lene Camilla Hanssen  lenecamilla_h@hotmail.com  45284588 

2A Bushra Asghar x  93009078 

Trine Iren Forberg  trine_ir@hotmail.com  46941491 

2B     

    

3A Dauda Bangura  daudala@yahoo.no  90745627 

    

3B Kjetil Granlien  kgranlie@gmail.com  93006340 

Monica E. Kongsro-

Buraas 

 Kongsro.buraas@gmail.com  95424519 

4A Brita Eilertsen    

Tekie Ghebre    

4B Solveig Nilsen x sol_nilsen@yahoo.no  92052101 

Mohamed Melioui  melioui.m@gmail.com   

5A Katrina Arnauta  anirtak@inbox.lv  96675959 

Beathe Engelsen x Beathe.engelsen@getmail.no 91116971 

5B Annelene Rør x annelene.ror@gmail.com  40497911 

Frode Breimo x frode.breimo@gmail.com  91758390 

 Vegard Hamnes  vegard_hamnes@msn.com  94499549 

6A Madelyn Valderama  madelynsubiavalderama@gmail.com  92699755 

Camilla Johansen x cmjohansen@yahoo.com  90779612 

6B Naima  Asghar x naima_ullah@hotmail.com  46639876 

Habachi (far 

Mohammed) 

  98831562 

7.trinn Naima Asghar x naima_ullah@hotmail.com  46639876 

May Hennie 

Kristensen 

  40478579 

VK Abdelhafid Boukraa   40161313 

Mohammed Nader 

Mansur 

  46535904 

Leder: Naima Asghar 

Nestleder: Annelene Rør 

Referent: Solveig Nilsen 

Kasserer: Beathe Engelsen  
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Sak nr.  
 

1.  Godkjennelse av innkallelse og saksliste - oppdatering av kontaktliste 

- Godkjent 

2.  Skal vi ha varaer eller likestilte foreldrekontakter? 

- Ble diskutert, men det ble ikke tatt en beslutning. Det er vanskelig å få 

foreldre til å stille. Kanskje det blir vanskeligere hvis også varaene 

likestilles og forventes å møte. Generelt ønsker vi at foreldre som har lyst 

til å engasjere seg, kommer på FAU møter. 

 

3.  Skal vi stifte en forening som skal registreres i Brønnøysundsregisteret sånn 

at vi kan åpne en bankkonto?  

- Bankkonto følger ved navn slik at det må endres ved endringer i FAU.  

- Godkjent. Ansvarlige er leder og økonomiansvarlig. 

 

4.  Skal vi vedta forslaget til vedtekter som ligger vedlagt? Eventuelt hvilke 

endringer vil vi ha? 

- Se vedlegg for vedtatte vedtekter. 

 

5.  Årshjul 

- Ha få, men gode aktiviteter for elevene. 

- Få skolen mere med. 

- Ha aktiviteter for foreldrene. 

 

6.  Karneval i samarbeid med FAU Svarttjern og FAU Bjøråsen 

- Karneval – Annelene har vært i kontakt med Svarttjern og Bjøråsen, og de 

er positive.  

- Foreslått 2. mars.  

- 1.-3.klasse arrangeres på Svarttjern. 4.-7.klasse arrangeres på Tiurleiken. 

 

 

7.  Informasjon om at organiseringen av Romsåsskolene har vært oppi i sentralt 

MBU 

- Se vedlagt presentasjon av saken i sentralt medbestemmelses utvalg 

(MBU)  

- Det er feil i saksopplysningene i presentasjonen om hvordan Svarttjern 

FAU og DS stiller seg. Dette har det blitt sendt inn klager på til etaten. 



- De som satt i FAU på Tiurleiken i fjor uttrykker at de i stor grad ble 

påvirket av ledelsen på Tiurleiken da de skulle uttale seg i høringen. 

8.  Dato for neste møte 

- Mandag 27. november. 

 

9.  Eventuelt 

 

- FAU vil at skoleledelsen v/rektor skal være med på starten av alle FAU-

møtene. 

- FAU ønsker at skolen legger ut referat på FAU sin side på skolens 

hjemmeside, så skal FAU bli flinkere til å skrive referater. 

- Skolen trenger en minoritetsrådgiver. Kan det brukes av 

Groruddalssatsingen for å finansiere dette? Er det andre midler i bydelen 

eller fra IMDI?  

- FAU må på banen for å samle foreldrene. Forslag til temakvelder for alle 

foreldrene. 

- Forslag til fremtidige møter: siste mandagen i måneden. 

- FAU ønsker at skolen i større grad viser frem hva elevene gjør i 

skolehverdagen. Eks. kunstutstilling/teater/sang. 

- FAU bør bli tatt med på råd om hvordan foreldremøtene bør organiseres. 

Foreldrene må føle at det er relevant å komme på foreldremøter. 

Foreldremøtene bør legge opp til mer dialog mellom foreldrene om saker 

som opptar foreldrene. De ulike trinnene bør ha ulike foreldremøter. 

Foreldre med flere barn vil ikke kunne være tilstede på alle trinnene. Det er 

også bedre om foreldremøtene kan holdes på personalrommet enn å sitte på 

klasserommene til elevene. Foreldremøtene er en arena hvor foreldrene kan 

bli bedre kjent og danne sosiale nettverk rundt barna våre. 

- FAU ønsker å få innsyn i skolens tilsynsplan og oppfølging av konflikter, 

og at flere lærere jobber forebyggende i friminuttene. 

- FAU vurderer å be Romsåsløftet om bevilgninger som vil komme skolen 

og elevene til gode. 

- FAU ønsker at skolen skal se på FAU som samarbeidspartner og ikke et 

utenforstående organ. 

- FAU ønsker at foreldrekontakter blir tatt med i råd i klasser med mye 

uroligheter. 

 

 


