
Referat FAU møte 

Oasen Skole, Birkelid 

Tid:  Mandag 09.04.2018 klokken 18.00-20.00 

Sted:  Oasen skole, personalrommet 

 

Innledning: Magnar deler om kvinnen som skulle bli steinet (joh. 8.2). Historien viser Jesu 

hjerte for oss mennesker når han svarer med at “den som er uten synd kan kaste den første 

steinen.”  

 

SAKER: 

Saksnr. 14/2018 Godkjenning av forrige møtes referat. Det ble vedtatt en endring av 

referatrutiner: 

Sekretær sender referatet til leder for gjennomlesning. Sekretær og leder blir enige om evt. 

endringer i ordlyd. Ved behov konsulteres nestleder.  

Bakgrunnen for den ønskede endringen er at dagens ordning er  tidkrevende å administrere. 

 

Saksnr. 15/2018 Runde rundt bordet. Fra klassene har det kommet følgende innspill: 

1. trinn:  

- Hvordan kan vi få flere foresatte til å følge opp/ delta på foreldremøter? Det oppleves 

at det noen ganger er dårlig oppmøte og enkelte foreldre savner at flere foreldre møter 

opp. Skolen på sin side prøver å være flinke til å informere på lekseplan og sms. De 

må også ha tydelige innkallinger og presisere at det er viktig for elevene at foreldrene 

deltar på sånne møter. Klassekontakter kan minne om møtene på facebook-gruppa. 

 

- Facebooksider for klassene. Er det noen retningslinjer/ mal på hvordan de anbefales å 

brukes? Er det mulighet for å lage en som blir gitt ved skolestart?  

De brukes blant annet til å invitere med til sosiale anledninger. For eksempel “vi drar 

på fisketur i morgen, gøy om noen vil bli med!”. De brukes også til å forhøre seg med 

andre foreldre om grensesetting og verdispørsmål. Det har noen ganger ført til 

diskusjoner som ikke fører til så mye godt.  

Dette må bestemmes i klassene og kan ikke avgjøres i FAU, men FAU anbefaler at 

klassene drøfter dette på foreldremøtet for å ha et bevisst forhold til dette.  

For eksempel egner det seg ikke til å diskutere enkeltpersoner, elever, foreldre, lærere 

eller andre ansatte i negativ ordlyd.   

- I første klasse er det noe bekymring over at det er mye lærer/ assistent skifte og 

bekymring rundt noen av dem ikke snakker så godt norsk og vanskelig å 

kommunisere til tider. Skolen gjør så godt de kan for å ha det så stabilt som mulig i 

klassene. Dessverre er det uforutsette ting som skjer og det er vanskelig å finne nye 

ansatte midt i et skoleår som også har mulighet til å jobbe fem dager i uka. Dermed 



skjer det ofte at to ansatte må dele en stilling. Det kommer delte tilbakemeldinger når 

det gjelder assistentene. Noen foreldre skryter av assistenten og er veldig fornøyde på 

tross av ulike språk.  

4. trinn: 

- Ønske fra foresatt om å kunne skrive matteoppgavene rett inn i mattebøkene og ikke 

benytte innføringsbok. Rektor sier at det er bra om sånne spørsmål går i hovedsak til 

læreren før det går til FAU. Hun forteller om at det å lære seg å føre inn ryddig og 

oversiktlig er en prosess, og på et tidspunkt kommer ikke elevene utenom å måtte føre 

på ark eller innføringsbøker. Derfor er det viktig at de begynner å øve på dette tidlig 

nok.  

 

Saksnr. 16/2018 Skolens syn på mennesker, kjønnsidentitet, mangfold og verdier – 

Rektor svarer på innkomne innspill.  

Oasen skole er åpen for alle elever  

  

Dette står flere steder i våre informasjonsbrosjyrer og i markedsføringsmateriell. Det er også 

en del av forutsetningen for godkjenning.  

  

Skolen har dette nedskrevet på vår hjemmeside under "rektor" - Der har jeg forsøkt å være 
tydelig på vår holdning til det å ha et mangfold i elevgruppe og inkludere alle. Store deler av 
teksten er hentet fra KFF (Kristne Friskolers Forbund), så dette er veldig likt med det de 
fleste kristne friskoler i Norge legger til grunn. 

http://www.oasen.skole.no/index.php?pageID=32 

  

Vi fremhever i undervisningen at vi tror Guds plan for alles liv er å ta vare på den kroppen vi 

er skapt til, og at seksuell omgang hører til mellom mann og kvinne i ekteskapet. Men alle 

(elever og foresatte) som velger eller føler noe annet er hjertelig velkommen til skolen vår, 

og skal møtes med varme, omtanke og respekt, selv om vi er uenige i veivalg. Vi opplever 

også at vi har god erfaring med dette.  

  

Jeg har lyst til å legge til at mange homofile eller barn som sliter med kjønnsidentitet 

opplever alvorlig krenkelser på mange skoler, og homo er dessverre blitt et skjellsord som 

barn og unge bruker (dessverre også på vår skole). Vårt mål er at det skal oppleves trygt å 

gå på vår skole, selv om man f.eks får homofile følelser - Disse barna skal oppleve å bli møtt 

med kjærlighet, og vi skal hjelpe dem slik at de unngår å bli mobbet eller krenket. Klarer vi 

det, blir jeg uendelig stolt og glad for skolen vår.  

Jeg kjenner meg helt trygg på at vi er en tydelig og sunn kristen skole, som klarer å ivareta 
elever med ulike livssyn, uten å miste vårt kristne fundament - Dette fordi vi har en fantastisk 
flott gjeng med lærer, som har dette som et viktig fokus og høyt i sin bevissthet, ikke minst i 
de vanskelige etiske temaene som de skal undervise i.  

 

Saksnr. 17/2018 17. mai – alt er under kontroll.  

 

Saksnr. 18/2018 «Bry deg» permer 

Forslag: Lage «Bry Deg» ringpermer til hver enkelt klasse. Disse permene skal følge klassen. 



Foreslår at disse benyttes fra  neste skoleår. 

Skolen har permer og de som ønsker til sin klasse kan gi beskjed til Kari på kontoret. Dersom 

noen klasser ønsker å ha en digital mappe istedenfor ringperm er det også et alternativ.  

I permene skal det være: bry-deg brosjyre, lister over sosiale samlinger i klassen og hvem 

som har tatt initiativ til ulike aktiviteter. Slik er det lettere å fordele “arbeidsmengden” til 

foreldrene slik at ikke noen må gjøre masse mens noen gjør ingenting. 

 

Eventuelt  

Det ble stilt spørsmål om kontaktlærer kan legge ut sakslisten til kommende FAU-møte på 

klassens facebook-side. Det kan føre til større engasjement og flere innspill til FAU. Magnar 

presiserer at det da er viktig at klassekontakten har fått tillatelse fra vedkommende som har 

meldt inn saken at det er greit å dele med klassen.  

 

Saksbehandler sender innspill fra klassene tilbake til klassekontakt dersom innspillet ikke 

egner seg i FAU.  

 

Det blir stilt spørsmål ved hvordan skolen forholder seg til formidling av politiske meninger 

og partier. Det har tidligere vært politikere på besøk på skolen. Hovedvekten har vært fra Krf, 

mest fordi de har vært mest på tilbudssiden. Det har også vært besøk fra Høyre. I tillegg har 

det vært paneldebatt med flere partier. Rektor synes det er viktig at lærere ikke prøver å 

overbevise elevene sine om å favorisere enkelte partier. Skolen har tatt for seg enkelte 

politiske saker som for eksempel syn på friskoler, og kartlagt hva partiene mener om dette 

sammen med elevene. Det blir etterspurt at elevene selv må lære seg å reflektere selv og 

danne egne meninger.  

Rektor tillegger at skolen ikke skal være et politisk ståsted, men har lov til å formidle 

kunnskap om hvordan de ulike partiene forholder seg til forskjellige kristne verdier.  

 

Det kom inn forslag om å få Legoleague som valgfag på ungdomsskolen. Dette er en praktisk 

og gøy måte å tilnærme seg fag på. Rektor sier hun har god kjennskap til dette og det har vært 

drøftet i kollegiet allerede. Bakdelen med dette er at det krever mye kveldsjobbing en periode 

og etter prosjektet er gjennomført må timene avspaseres. Det kreves også mye av foreldrene. 

Det kan være et alternativ å ha Legoleague som et alternativ til andre sosiale arrangementer. 

Rektor forteller om flere tiltak og aktiviteter skolen har gjennomført og er enig i at det er 

viktig med valgfag som er praktiske.  

 

● Forslag til dato for neste møte: mandag 28. mai klokken 18-20.  

 


