Referat fra FAU-møte nr. 7 2019/2020
Østensjø skole
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Personalrommet
Tirsdag 10. mars 2020
Kl. 19.30 – 21.30

Møteleder: Patrik Pedersen
Referent: Bjørnar Øien
TILSTEDE
1A
1B
1C
2A
2B
2C
3A
3B
3C
4A
4B
4C
5A
5B
5C:
6A:
6B:
6C:
7A
7B
7C

FAU
Vara FAU
FAU

Bjørnar Øien
Rune Utne Reitan
Kjetil Sahlberg

FAU
FAU
FAU
FAU
Vara FAU
Vara FAU

Kai Atle Haakonsen
Kaja Johannesen
Morten Flodberghagen
Cathrine Capdeville
Jan Langlo
Rune Nordby

FAU
FAU

Patrik Pedersen
Jannicke Hummelvoll Krogh

FAU

Anette Bjerke

FAU
FAU

Johnny Langsrud
Lillian Sørum

Sak 7-1 Godkjenning av innkallelse og referat fra forrige møte
Innkalling og referat godkjent

Sak 7-2 Informasjon fra skolen -v/Tore Løkkum
6. mai og foreldreovertagelse, er sendt ut som skolemelding
Laber interesse blant foreldre så langt. Kontaktlærere snakker med klassekontakt
for å sjekke status pr klasse. Det vil så gjøres en jobb med å få nok deltagere.
To stillingsutlysninger ut pr nå.
Utbyggingen går sin gang, det er satt ned en gruppe som skal jobbe med inventar.
Skole og elever merker lite til byggingen.
Korona. Skolen følger de retningslinjene skolen får og holder seg oppdatert. Sendes
ut egen skolemelding.
Sak 7-3 Elevundersøkelsen – v/Tore Løkkum, assisterende rektor & representanter
fra Elevrådet (Carmen og Julian)
• Gjelder fra 5. klasse og opp.
• Gjennomføres på høsten.
Undersøkelsen fra 2019 gjennomgått, resultatene fra 2018 og 2017 tatt med for å
vise trend.
Østensjø ligger høyt både i forhold til resten av landet og Oslo
Språk er et tema som elevrådet og skolen har fokus på. Tenke før man prater og ha
fokus på ordene man bruker.
Sak 7-4 Trivselsundersøkelsen - v/Tore Løkkum
• Gjelder 1-4. trinn
• Formål å få kunnskap om hvordan de yngste elevene har det på skolen.
• 16 spørsmål, gjennomført 15. oktober – 15. desember
Tre hovedfunn:
• Elevene er for små til å besvare spørsmålene
• Elevene ønsker med elevmedvirkning
• Elevene ønsker å bli sett i større grad
Sak 7-5 Nasjonale prøver – v/Tore Løkkum

Formål å gi skolen kunnskap om lesing, regneferdigheter og engelsk. Resultatet
brukes av skolen til å justere fokuset i undervisningen. Stor svarprosent på skolen,
få fritak
• Resultatene for skolen på trinn 5 er jamt over bedre enn Oslo og landet ellers
• Resultatene for skolen på trinn 8 er jamt over bedre enn Oslo og landet ellers
Sak 7-6 Status fra 17.mai-komiteen - v/Gunn Marie Eriksen
•
•
•
•
•
•

De er 3 fra hver klasse i komiteen.
Tillatelse til tog er innhentet.
Det jobbes med innsamling av premier
Vipps gikk ned i fjor, ser på mulighet for å lage klippekort
Ser på arealbruk, pga byggeaktivitet.
Korps er bestilt

Sak 7-7 Eventuelt
Anette Bjerke informerte om forestående T-bane utbygging, gjelder tunnel fra
Brynseng til Hellerud. Vil bli en belastning for nærmiljøet. Byggestart høsten 2020.
•
•
•

14. april 2020
12. mai 2020
9. juni 2020

