
 

Referat fra FAU-møte Vahl skole 06.03.19 
  

Til stede: Suad Ali Yusuf, hayat Ibrahim, Mohamed Nuur, Farhiya Wactan, Farhia 

Abdi, Marit Bredesen (Juniorklubben), Pål Nesse (rektor) 

Referent:  Gro V. Velle (ass. rektor) 

 

 

 

Sak 07/19  Godkjenning saksliste 

   Godkjent 

 

Sak 08/19   Godkjenning referat fra møte 06.03.2019 

   Godkjent    

 

Sak 09/19  17. mai- feiring på Vahl skole 

Samarbeid FAU, Sterling og Juniorklubben 

   Skolen skal gå tidlig i toget. 

   Juniorklubben kommer til å holde åpent. Åpner når skolen er tilbake fra  

toget.  

   Pølser til alle. Is. Potetløp, sekkeløp. Åpner opp for at også yngre barn  

kan være her og delta. 

Skolen sender ut sms når FAU har bestemt hva foresatte skal bidra med. 

For eksempel kaker/kaffe, voksne som kan hjelpe til med aktiviteter. 

Marit sjekker om Frigo er åpent og hva de eventuelt kan bidra med.  

Marit sjekker med Sterling om de har telt som kan lånes og om de 

eventuelt kan bidra med voksne. 

   Det er ikke planlagt noe i regi av Sterling. 

   FAU og Marit har et møte onsdag 8. mai kl. 18.00. 

 

Sak 10/19  Kildesortering på Vahl skole 

Alle skoler i Oslo skal innføre miljøledelse innen utgangen av 2019. 

Renovasjonsetaten har hatt et informasjonsmøte med ledelsen og elever 

fra elevrådet. I alle klasserom og på AKS skal det sorteres restavfall, 

papp/papir, matavfall og plastavfall. I tillegg metall og glass på mat og 

helse. 

 

Sak 12/19  Samarbeid med Juniorklubben 

Juniorklubbtilbudet er viktig for barna på Vahl. Det er over 500 barn på 

listene. Etter påske har det vært ca. 70 barn på klubben hver dag. God 

oppførsel. De voksne på klubben har vært strenge på regler de siste 

månedene.  

 

Det har vært noen episoder på blant annet Rudolf Nielsens plass, men 

de har ikke direkte sammenheng med Juniorklubben. Dersom det er noe 

man lurer på eller er bekymret for kan man snakke til Marit.  

 

I det siste har det skjedd at det har sittet mennesker og snakket om 

hendelser som skjer og gitt klubben skylden. Disse tingene hadde 



skjedd uavhengig av klubben, og klubben er med på å forebygge 

hendelser.  

 

Sak 11/19  Eventuelt 

   Mobil: 

   Mobilbruk er en utfordring blant barn i dag. Det skjer mye på ulike  

Apper. Det er i utgangspunktet foresatte som må ha kontroll på bruken  

barna har. Mobiler skal ligge avslått i skolesekken i løpet av  

skoledagen. Dersom det er elever som allikevel bruker telefonen blir  

den tatt inn av voksne og levert på kontoret. Gjentar det seg må  

foresatte komme for å hente.  

 

Skolen jobber med nettvett og god bruk av digitale medier.  

 

Det er også viktig at foreldre ikke filmer og legger ut.  

 

Bruk av sosiale medier osv. kan være et tema på foreldremøtene til  

høsten.  

 

Kveldsravning: 

Første kveld var fredag 26. april. Det gikk veldig fint. En del 

småepisoder, men ikke noe som var vanskelig å håndtere. Det var litt 

utfordrende å få barna hjem da klubben stengte. Foresatte har ulike 

grenser for når barna skal være inne.  

 

Det er ønskelig at flere foreldre melder seg som ravner. 13. mai skal det 

være et samarbeidsmøte med Juniorklubben. Da kan det reklameres for 

tilbudet. 

 

Tema for foreldremøter: innetider. 

 

 

 

 

 

Pål Nesse                    Gro V. Velle 

Rektor                                 Assisterende rektor 

 

 

 

 

    


