
Referat FAU-møte Jeriko skole 13. september 2016 kl. 18.00  
 

 

Til stede: Leif Kjetil, Millad, Torunn, Alf Dagfinn, Anne, Nina, Eivind, Rashid, Sarina, 

Siham og Hilde.  Referent: Sarina 

 

Dette var årets første ordinære FAU-møte, etter et kort valgmøte 7. September. Da ble 

Eivind Løvdal Refsnes valgt som leder og Millad Khalifeh nestleder og representant i 

Driftsstyret. 

 

Valg av kasserer: Leif Kjetil Tviberg lot seg humrende overtale til å passe pengesekken 

vår. 

 

Møteplan framover: 

Vi møtes den andre tirsdagen i hver måned kl 18.00 på personalrommet. 

Datoer som er satt: 11. oktober, 8. november, 13. desember og 10. januar. 

 

 

Generelt om arbeidet i FAU og representantenes roller 
 

I starten av møtet informerte Eivind om FAU`s oppgaver i løpet av året og foreslo å lage 

et forslag til årshjul for arrangementer og fokusområder. Han lager også en felles epost-

liste og sender ut møtereferat onsdag. 

 

Vi delte ut heftet «Medlem av FAU», som gir et innblikk i hva slags rolle og hvilke 

oppgaver et FAU kan og bør ha. Mulige arbeidsmål er nesten uendelige, så vi bør bli 

enige om hva vi ønsker å bruke tiden vår på dette skoleåret, utover de faste oppgavene 

våre. Hva brenner vi for? Hva hadde vært flott å få til? 

 

FAU tar opp løpende saker meldt inn av foreldrene, det kan være mobbesaker, felles 

avtaler rundt bursdagsfeiringer, saker vedrørende klassemiljø, organisering av 

undervisningen etc. Saksmengden på FAU-møtene vil variere, noen ganger vil sakene 

kreve litt lengre møtetid enn ellers. Men vi sikter mot å nøye oss med 90 minutter. 

 

FAU har en rekke oppgaver i forbindelse med arrangementene i løpet av året. Noen har 

vi regien på selv (Halloween-fest i oktober, Åpen skole i juni), mens vi samarbeider med 

feks Pikekoret om 17. Mai-feiringen på skolen. FAU pleier levere kaker til elvenes 

loppemarked på høsten, og har ofte driftet kafé og lotteri under kulturkveldene til 

Lindebergkulturens venner. Men FAU-representantene er ikke valgt for å bake kaker! Det 

er viktig å presisere overfor klassen at praktiske oppgaver som kakebaking skal fordeles 

mellom foreldre. Det er best å delegere når vi kan, og heller fokusere på planlegging og 

gjennomføring av arrangementer og møter.  

 

Tradisjonelt har FAU gjort mange oppgaver de har blitt tildelt av skolen. Det vil vi 

fortsette med, men det bør ikke være FAUs eneste rolle. Vi har stor frihet til å definere 

våre egne mål og ambisjoner med arbeidsutvalget.  I fjor arrangerte feks FAU et 



vellykket (men litt dårlig besøkt) møte om nettvett for alle foreldrene, som uten mye 

arbeid kan gjentas i vinter. Vi har også frihet til å engasjere oss for skolens nærmiljø og 

det som foregår utenfor skoletiden, feks gjennom natteravning eller samarbeid med andre 

FAU om arrangementer i helgene, som LindebergSøndagene. I tillegg bør FAU ha en 

aktiv rolle opp mot skoleledelsen  og driftsstyret. Skoleledelsen/rektor inviteres gjerne, 

og vil etter behov presentere saker for oss i starten av møtene. FAU-leder har en løpende 

dialog med ledelsen, og det samme vil nestleder Millad ha gjennom sitt verv som FAU-

representant i skolens Driftstyre.  På klassenivå kan FAU-representantene be om møter 

med kontaktlærer for å sikre god kommunikasjon mellom lærere og foreldre, og få bedre 

innblikk i bade læremiljø og sosialt miljø i klassen. 

 

 

Halloween-festen fredag 28.10. 

Lukket, gratis kveldsarrangement, kun for skolens elever. Informer om arrangementet på 

foreldremøtet og få folk til å melde seg, det trengs mange frivillige! Og det blir moro! 

 

Vi ble enige om å lage en egen komite for Halloween-arrangementet, med en 

blanding av FAUere og frivillige.  

 

Oppgaver i forkant: 

Mat/drikke: handle inn og planlegge café  

Baking: Langpanner/store kaker, to pr. klasse. Foreldreoppgave – deleger! 

Dekorasjons-gruppe: innkjøp + sjekke hva som finnes, planlegge dekor og løsninger for 

bade gymsal og skumlerom (tidsrom: et par timer). Viktig at det er mange nok som kan 

komme tidlig.  Skaffe og sette opp videokanoner som kan vise ferske foto av barna og 

skumle bilder; var populært i fjor! Lage invitasjon, og bongsystem. 

Forslag til forbedring: Få tidligere tilgang til gymsalen festdagen. Samarbeid med en far 

som jobber med scenografi innen film og fjernsyn.  Kjøpe inn permanent pynt? Store 

gjenstander som kan lyssettes? 

 

Oppgaver underveis: 

Vaktordning: Vakter som er utkledde i kostymer i døra. Noen vakter i «snille kostymer» 

som tar seg av engstelige barn.  Forslag til forbedring: Ha flere poster for inn- og 

utregistrering av barna, og flere voksne som kan krysse av i klasselistene over påmeldte. 

Frivillige trengs også som kan være i rolle på skumle-rommet eller hjelpe med rydding og 

enkel vasking etterpå. 

       

Positive ting som må videreføres: Kult «Skumle-rom» – bør være en overraskelse. Bra å 

dele opp etter alder og tilpasse innhold. Må være personer i rommet som er i rolle, men 

organiseres slik at skuespilloppgavene ikke blir for krevende. 

Dansemusikk fra barnas egne hitlister ( trenger ikke være skummel). 

Festen er ellers kun for skolens elver, ikke småsøsken eller foreldre. Foreldre som ønsker 

å være der for engstelige barn kan feks stille som frivillige. og alle voksne i lokalet bør 

være i kostyme. Målet er tidenes Halloweenfest på Jeriko. 

 

Natteravner på Lindeberg 



 

Førstkommende fredag starter første runde med natteravning i nærområdet, med oppmøte 

kl 18 ved Lindeberglokalet på Lindeberg torg. Oppstarten skjer etter initiativ fra FAUere 

og ildsjeler ved Lindeberg og Skjønnhaug skole. De ønsker at også Jeriko skole skal delta 

på en fordeling av natteravn-vandringer i nærmiljøet. FAU må ta stilling til dette, saken 

ble diskutert og skal luftes på foreldremøtet 14.09, så tar vi det derfra. Vi må forsøke å 

mobilisere folk og lodde stemningen for dette i foreldregruppa i de ulike klassene. Eivind 

informerer på fellesdelen av foreldremøtet. 

 

Kortfattet om prosjektet: 

Natteravnene er kjent for de fleste, målet er å skape trygghet i nærmiljøet, observere, 

være voksne og trygge personer som er til stede for barn og unge. Man går i grupper på 

3-5 personer. Tidsrom: Fra ca. kl. 18 – 01.00 (siste T-banen), de frivillige voksne fordeles 

i team med en erfaren natteravner i gruppa og veksler på å gå roder. Lindeberg-lokalet 

fungerer som varmestue med pizza, kaffe og vafler. Samarbeid med de andre skolene, 

fritidsklubben, utekontaktene i Politiet, feltteamet i bydelen og Natteravnene sentralt.  

Natteravning er en fin mulighet til å bli kjent med andre foreldre, og med nærmiljøet og 

ungdommene her. Vaktene deles i fire og fordeles mellom skolene, og det vil i første 

omgang bli én fredag i måneden på hver skole. FAU – gruppa diskuterte og kom fram til 

at vi vil forsøke å mobilisere, men at folk ikke kan tvinges. Alf meldte seg til å gå på 

info-møtet på fredag, og skal ta med en artikkel på neste FAU-møte om barn og nærmiljø 

som han syntes passet til temaet.   Facebook: Sjekk gruppen «Natteravner på Lindeberg»  

 

Bursdagsfeiringer 

Vi tok opp igjen temaet bursdagsfeiringer fra første møte (07.09). Leif Kjetil påtok seg å 

lage et skriv med noen erfaringer, tips og mulige avtaler som kan gjøres på klassenivå 

rundt bursdagsfeiring. Ellers oppfordres det til å samtale med foreldrene i klassen om 

f.eks felles feiringer, pengesum på gaver etc. 

 

Forslag til FAU-budskap under foreldremøtene onsdag 14.9: 

Informer kort om FAUs rolle som bindeledd mellom skole og hjem, og om dere 

representantenes rolle i klassen. Gi gjerne din kontaktinfo til de andre foreldrene og be 

dem ta kontakt om de bekymrer seg, lurer på eller brenner for noe. Fortell gjerne at alle 

møtereferatene våre legges på skolens hjemmesider! 

Vi trenger frivillige til Halloweenfest og natteravner fra Jeriko: 

- Fortell kort om ambisjonene våre for en strålende Halloweenfest! Vi trenger frivillige; 

både de som vil være med oss å planlegge og andre som kun møter til innsats fredag 

28.oktober. (Notér gjerne navn på frivillige eller be dem melde seg til dere). 

- Fortell om natteravningen som starter opp fredag kl 18 på Lindeberg torg. Alle 

nysgjerrige er hjertelig velkomne til å møte da, til en uforpliktende første ravnerunde med 

pizza og opplæring. Tips om mer info på Facebook-gruppen «Natteravner på Lindeberg». 

 

 

Vedlegg: Kontaktliste FAU (mangler de tre som ikke kunne komme idag) 

https://www.facebook.com/Lindebergnatteravner/?fref=ts
https://www.facebook.com/Lindebergnatteravner/?fref=ts

