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Oslo 11.10.16 
           

FAU-møte Jeriko skole Tirsdag 11. Oktober 

Tilstede: Leif Kjetil, Nina, Sarina, Anne, Eivind, Rubina, Alf Dagfinn, Torunn, Tahirah 
 Ass.rektor Lise deltok på de fem første sakene. 

Referent: Torunn 

1.  Skole-hjem samarbeid- v/Lise 

Lise ønsket innspill fra FAU angående skolens kommunikasjon med foreldre, og 
spesielt erfaringer med bruk av sms som kommunikasjonsverktøy. Møtedeltagerne 
hadde ulik erfaring med bruk av sms; lærere på noen trinn benytter positiv feedback 
mye, andre lite. Enighet blant representantene på FAU-møtet at sms er en god 
kommunikasjonskanal mellom skole og hjem, men at det må sikres at smsene 
kommer frem til mottager. 

Skolen har i tillegg til sms-løsning en rekke plattformer for informasjonsoverføring 
mellom skole og hjem: Ranselpost, meldingsbok, epost og nettside. Blant 
møtedeltagerne var det enighet om at de opplever å få tilstrekkelig informasjon fra 
skolen om elevenes skolehverdag. 

2. Foreldrepulsen- info ved Lise 
Jeriko har kjøpt inn «Foreldrepulsen» - en artikkelkilde for foreldre som snart blir en 
integrert del av skolens hjemmesider. Denne nettressursen inneholder artikler med 
faglig innhold som er av relevans for foreldre. Foreløpig ligger denne lenken på 
hjemmesidene: https://www.foreldrepulsen.no/ 
 
3. Driftsstyret-Lise 
Ved en feil ble ikke FAUs representant til skolens driftsstyre innkalt til deres forrige 
møte. Feilen er rettet, slik at representanten (Milad) innkalles til neste møte.Viktig 
avklaring: FAUs representant i Driftsstyret skal fungere som bindeledd mellom 
Driftsstyret og FAU. Dette innebærer at representanten skal legge frem relevante 
saker fra FAU i Driftsstyret, og også bringe relevant informasjon fra Driftsstyret til 
FAU. 

4. Åpent foreldremøte - Lise 
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har invitert foreldre i Groruddalen til åpent 
foreldremøte. Møtet finner sted 18.10 kl 18.00, ved Haugenstua skole. Rektor ved 
Jeriko, Ricke Müller, deltar. Skolen ønsker også at FAU v/Jeriko er representert på 
møtet. Leif Kjetil sier seg villig, FAU tar sikte på å sende også èn annen representant 
til møtet.  

 

 

5. Eventuelt- klovner- Alf Dagfinn 
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En del barn ved skolen har fått med seg nyhetssaken om at det den siste tiden har 
vært flere hendelser der personer utkledd som klovner har skremt og fulgt etter barn. 
Dette er blitt et norsk fenomén, som hermer alvorlige voldshendelser i utlandet. 
Det later til at det er en del prat om dette blant barna ved skolen nå, og noen barn 
har gitt uttrykk for at de er redde for at dette kan ramme dem. Lise tar saken opp på 
lærermøtet, slik at personalet ved skolen kan snakke med barna om dette temaet, 
dersom det er behov for oppklaring av fakta/trygging.  

6. Budsjett- status 

Det er vedtatt at AKS skal motta gave fra FAU med verdi 1600 NOK 
Skolen mottar fra FAU gave verdi 5000 NOK  
FAU har per nå drøyt 10 000 NOK i driftsmidler 

Forrige FAU overførte noe ekstra driftsmidler til oss i år med tanke på innkjøp av 
permanente dekorasjoner til elevenes årlige Halloweenfest. 

Leif Kjetil, FAUs kasserer, informerer om at han vil registrere Jeriko FAU som foretak 
i Brønøysundregistreret. Dette for å sikre ryddige og lovlige rammer rundt FAUs 
økonomi. 

7. Bursdagsfeiringer 

Leif Kjetil presenterte utkast til ressursnotat angående bursdagsfeiringer (se også 
forrige møtereferat). Fikk noen innspill på utkastet, og vil nå ferdigstille notatet.  

8. Klasselister 

FAU-representantene oppfordres til å lage epost-liste og sms-liste for trinnet de 
representerer. Dette for å sikre at informasjon og forespørsler lett kan oversendes 
foreldrene klassevis. Ta utgangspunkt i elektronisk liste tidligere utsendt av Eivind. 

9. Halloween 

Eivind presenterte forslag til invitasjon til Halloween-den var fin. Eivind ferdigstiller 
denne, etter innspill, og sørger for at den blir sendt ut i ranselpost i løpet av uke 41. 

For å sikre god organisering av Halloween-festen, er det foreslått å nedsette en 
arbeidsgruppe på 6-7 personer. Sarina, Leif Kjetil, Hilde og Eivind melder seg til 
tjeneste fra FAU. Elin Williams har meldt seg interessert og forespørres, samt at Alf 
forhører seg med andre interesserte foreldre om de kan delta i arbeidsgruppa. Eivind 
innkaller til første møte, som antakelig blir mandag 17.10. Eivind lager også en 
manual/arbeidsinstruks for de ulike oppgavene under festen, slik at alle som melder 
seg til dyst kan få tidlig informasjon og tydelige roller før de møter den 28.  

En del foreldre har allerede meldt seg som frivillige til ulike oppgaver, og det tyder på 
at mange voksne hadde en morsom kveld på fjorårets Halloween! FAU- 
representantene fortsetter med å verve frivillige foreldre til årets fest.  
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2 kaker (størrelsesorden langpanne eller et par dusin muffins) trengs fra hvert 
klassetrinn til Halloweenfesten. FAU-representantene organiserer dette 
trinnvis. NB! Viktig at kakene ikke inneholder nøtter, på grunn av alvorlig allergi 
blant noen elever. Kakene leveres i løpet av åpningstiden til AKS den 28. (ikke 
kl 18!) 

10. Natteravner på Lindeberg 

Det er startet opp en Natteravngruppe på Lindeberg. Alf Dagfinn har deltatt, og 
snakker varmt om tiltaket. Det er et mål å få flere voksne i nærmiljøet til å engasjere 
seg i gruppa. Alf Dagfinn tilbyr seg å være ressursperson fra Jeriko FAU inn mot 
Natteravngruppa, og vil etter hvert sende ut informasjon om tiltaket til foreldre ved 
skolen. Natteravnene har en facebookgruppe: Natteravner på Lindeberg. 
 
Neste ordinære FAU-møte er tirsdag 8. november kl 18. 

 

 

 


