
 

Referat fra FAU-møte nr. 6 2019/2020 
Østensjø skole 
Møtested: Personalrommet 
Dato: Tirsdag 11. februar 2020 
Tidspunkt: Kl. 19.30 – 21.30 

 
Møteleder: Patrik Pedersen 
Referent: Silje K. Bjørkås 

 
TILSTEDE 

1A FAU Silje K. Bjørkås 
1B Ikke representert  
1C FAU Eirik Nordby 
2A FAU Kjetil Sahlberg 
2B FAU Linh Vuong 
2C FAU Kai Atle Haakonsen 
3A Vara Magnhild Dejgaard 
3B FAU Morten Floberghagen 
3C FAU Cathrine Capdeville 
4A FAU Solveig Ottesen 
4B FAU Catrine Harila 
4C FAU Cathrine Heen 
5A FAU Patrik Pedersen 
5B FAU Jannicke Krogli 
5C FAU Stian Skrefsrud 
6A  Ikke representert  
6B Ikke representert  
6C FAU Therese Martinsen 
7A Ikke representert  
7B Krysset av  Ikke noe navn 
7C Ikke representert  

 
Sak 6-1 Godkjenning av innkallelse og referat 
Godkjent. 

 
Sak 6-2 Informasjon fra skolen – v/Rektor 
- Skolen har ikke yoghurt grunnet lagringsmuligheter samt utfordringer med å få rengjort 

yoghurtbegre da det ikke er installert vask i alle klasserom.  
- Angående spørsmål rundt maten AKS tilbyr så får barna to skiver/knekkebrød og frukt. Man 

får benytte seg av 51,- pr. barn pr. mnd. 
- Skolen har vært i kontakt med tre ulike skolefotografer og har kommet frem til at de ønsker å 

benytte seg av Ariel Foto. De er ikke de billigste, men det er ikke så stor forskjell. Skolen er 



veldig fornøyd med Ariel og måten de organiserer fotograferingen på. Det blir tatt portrett 
på1., 4. og 7. trinn. 

- Torsdag 13. februar er det skoledisco for 7. trinn, sammen med Trasop og Oppsal skole.  
- Angående lek og aktivitet i skolegården så blir lekeplassene oppgradert. Skolen har nå kjøpt 

inn tre stativer med ball man kan slå på og skolen tenker på andre ting man kan gjøre/kjøpe 
inn til skolegården da man ser at barna har litt lite å gjøre. 6.  og 7. trinn har en dag hver i 
festsalen i storefri. Der er det bordtennis og lignende.   

- Det er et ønske om at foreldre kan bidra en dag i mai med å gå inn i klassene og ha ett 
opplegg en hel dag. Dette for at rektor skal få en dag med lærerne til å forberede seg og jobbe 
med den nye læreplanen. Kontoransatte og assistenter vil være på skolen denne dagen. FAU 
er positive til dette. Rektor sender ut en forespørsel om dette til alle. 

 
 

Sak 6-3 Utbygging av Østensjø Skole – v/undervisningsbygg Erik Olsrud 
 
Status 
- Holder på med montasje av vegger, skal være tett om ca. 2 uker.  
- Ferdigstillelse vinter/vår 2021. 
- Uteområde ferdigstilles vår/sommer 2021. 
- I forhold til spørsmålet om heissjakt så er dette vanlig å bygge i massivt tre i trebygg. 

Fungerer på samme måte. 
- Det blir et kraftig bygg med trevegger og teglstein på utsiden.  
- Informasjon om uteområdet. 
- Det blir til sammen over 100 sykkelparkeringer, en del blir med tak.  
- Innvendig bygg, rektor og AKS leder tar med seg elever og lærere i eget prosjekt for å 

planlegge innredningen i bygningene.  
 

  
Sak 6-4 Eventuelt 

- Driftsstyremøtet 
o Har sett på fleksibilitet i forhold til AKS. Man ser etter budsjettgjennomgang at 

med dagens ordning så drives AKS med underskudd. Dagens ordning med 
gratis kjernetid for 1. klasse medfører at man må tenke annerledes. Økonomien 
er strukket langt og det er ikke mer å gå på til ytterligere fleksibilitet.  

- FAU har fått en henvendelse om foreldre på Østensjø skole kan delta i et 
forskningsprosjekt. Det er et spørreskjema på en link som tar ca, 15 minutter å svare 
på. FAU er positive til dette og FAU representantene fra hver klasse sender ut link til 
sin klasse.  

 
De neste møtene: 

 
• 10. mars 2020 
• 14. april 2020 
• 12. mai 2020 
• 9. juni 2020 


