
 

Referat fra FAU-møte nr. 5 2019/2020 
Østensjø skole 
Møtested: Personalrommet 
Dato: Tirsdag 14. januar 2020 
Tidspunkt: Kl. 19.30 – 21.30 

 
Møteleder: Kjetil Sahlberg 
Referent: Bjørnar Øien 

 
TILSTEDE 

1A FAU Silje Bjørkås 
1B FAU Bjørnar Øien 
1C FAU Eirik Nordby 
2A FAU Kjetil Sahlberg 
2B Vara Håvard S. Kristiansen 
2C Vara Vanda Sharma 
3A FAU Kaja Johannessen 
3B FAU Morten Flodberghagen 
3C FAU Cathrine Capdeville 
4A FAU Solveig Ottesen 
4B FAU Catrine Harila 
4C FAU Cathrine Heen 
5A Vara Håvard Engum 
5B FAU Jannicke Krogli 
5C: FAU Stian Skrefsrud 
6A: FAU Anette Bjerke 
6B: FAU Silje Davidsen 
6C: FAU Therese Martinsen 
7A Ikke representert  
7B Ikke representert  
7C Ikke representert  

 
Sak 5-1 Godkjenning av innkallelse 

Innkallelsen godkjennes uten innsigelser. Referat fra forrige møte ble godkjent. 
 
Sak 5-2 Informasjon fra skolen – v/Rektor 

• Det kommer et infoskriv/samtykkeskjema vedrørende JOD tabletter 
• Første driftstyremøte 14.01.2020 . Etterslep på oppnevnelse av representanter 
• Strategisk plan 
• AKS, skolen prioriterer fulltidsplass. Gratis kjernetid for 2ndre trinn 20/21 

 



 
 

Sak 5-3 AKS – Halvdagsplass og ferier 
FAU har fått en henvendelse fra klasse 2A om at flere foreldre ønsker 
halvdagsplass på AKS hvis det åpnes opp for mulighet til å kjøpe ekstra dager 
i feriene. Det er opp til skolen å bestemme om dette skal tilbys. Østensjø skole 
har pr nå ikke tilbudet om kjøp av ekstra dager. Har man halvdagsplass kan 
man kun benytte AKS i 12 timer pr uke tilsvarende to dager i feriene.  

 
FAU hadde en innledende diskusjon i møtet 10. desember. FAU besluttet da å 
invitere skolens ledelse til januar-møtet for å få deres syn på saken. 
Skolen ledelse er opptatt av at AKS skal ha innhold og kvalitet på dagens 
nivå. Noe også FAU er enige i. Færre fulltidsplasser vil påvirke økonomien til 
AKS da færre fulltidsplasser gir lavere inntekter. Dette vil påvirke AKS både i 
innhold og kvalitet og vil gjøre at man på et tidspunkt må justere 
bemanningen for å balansere utgifter og kostnader. 
Gratis kjernetid er positivt for Aksdeltagelse i byen, men for skole med høy 
andel av fulltidsplasser, blir det kanskje en endring og en overgangsperiode 
som må få satt seg nå som gratis kjernetid utvides. 
Skolens ledelse har jevnlige møter med andre skoler i bydelen hvor AKS er 
tema. Skolen ledelse holder FAU informert om sakens videre utvikling. 

 

Sak 5-4 Skolens informasjonsmatrise  
Informasjonsmatrise ble gjennomgått, FAU hadde noen 
spørsmål/kommentarer til denne som rektor tar med seg tilbake. 
 

Sak 5-5 Eventuelt 
Status på forberedelser til 17.mai. Det jobbes med å få på plass de se siste navnene pr 
klasse. Skal være 3 pr klasse. 

 
 Helsesøster ønsker å komme for å informere, blir sannsynligvis på mars møtet 
 
 
 
 
 
De neste møtene: 

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

 


