
 

 

 

Referat FAU-møte nr. 3  2021/2021 Østensjø 

skole 
 

Møtested:  Teams 

Dato:   Tirsdag 9. november 2021 

Tidspunkt:  Kl. 19.30 - 20.30 

Møteleder:  Bjørnar Øien 

Referent:  Elisabeth Arfeldt Bergås 

 

Til stede 

1A Nina Ekbäck-Allen 

1B Hanne Guttulsrød Johansson 

1C - 

2A - 

2B Solveig Berg 

2C Lise Craig/Jan Steinsland (vara) 

3A Silje Krogstad Bjørkås 

3B Bjørnar Øien  

3C (Elisabeth Arfeldt Bergås har barn i 3C) 

4A Kjetil Sahlberg 

4B - 

4C Nina Ruth Kristoffersen 

5A Monica Skildheim 

5B Kjersti Skrefsrud (vara) 

5C Gun Elisabeth Alfheim 

6A Lina Støen 

6B Pia Ianke (delvis) 

6C Cathrine Heen 

7A Håvard Engum 

7B Jannicke Hummelvoll Krogh 

7C Elisabeth Arfeldt Bergås 

Saker: 

Sak 3-1 Godkjenning av innkallelse og referat 

Innkalling ble godkjent. Referat godkjennes etter retting av et navn. 

Sak 3-2 Informasjon fra skolen – v/Rektor Terje Bergersen 



 

 

 

En stor takk rettes til foreldre og foresatte etter «Barn hjelper barn» aksjonen. Alle barna sto på 

masse og skolen fikk inn ca 260.000 kr totalt. Det var ikke planlagt at dette skulle komme rett 

opp i TV-aksjonen da initiativet var tatt for lenge siden. 

 

Kari Rasmussen (ny inspektør) kommer 1. desember og kompletterer ledelsen. Agnethe Nygård 

er allerede på plass som ass.rektor. Dette vil være med på å heve den digitale kompetansen i 

ledelsen. 

 

Det er en rolig periode på skolen akkurat nå, men det er en del fravær på grunn av sykdom. 

Morten Floberghagen går ut av driftsstyret i januar. Usikkert per nå om Morten fortsetter. Noe 

som er nytt nå er at man kan ha oppnevning til driftsstyret også fra 1. august. 

 

Snart er det jul – vanlige tradisjoner følges. Scene i ny gymsal kan brukes til forestillinger. Det 

vil være litt forskjellige varianter av juleavslutninger der både ny gymsal og festsal benyttes, 

samt klasserom med morgen  

 

Byggene er fine og ferdige, fortsatt noe småtteri som gjenstår, ting som skal fikses. Terje har 

jevnlige møter (hver uke) der man går gjennom åpne saker. 

 

Ved koronasmitte håndteres disse tilfellene enkeltvis. Ingen generell melding sendes ut. Har ikke 

vært store utbrudd ved skolen. 

 

Spørsmål fra FAU – bruk av hjemmetester ble avsluttet omtrent da smitten i samfunnet blusset 

opp igjen, hva tenker skolen om dette? Svar fra rektor er at dette bestemmer ikke skolen selv. 

 

Porten ut fra skoleområdet i Østensjøveien er sperret med flyttbare gjerder, om 1-2 uker vil det 

komme permanent port som er todelt, liten del for gående og stor for bil. 

 

Omvisning nye bygg: I forbindelse med neste møte ønskes omvisning i nye bygg. 

Desembermøtet planlegges med omvisning fra kl 1900 (forutsetter at møtet blir fysisk). 

 

Skilt med parkering forbudt som i sist møte ble nevnt at sto feil vei i Axel Brinchs vei ble i stedet 

fjernet. Uklart hvorfor dette skjedde. Følges opp i trafikkgruppa. 

 

 

 

Sak 3-3 Informasjon fra FAU  
Nina har vært på kurs i FAU-arbeid. Presentasjon er sendt ut til FAU i etterkant av møtet. 

 

Sak 3-4 Refleksaksjon  
Diskusjon rundt tidspunkt og varighet. Det planlegges med uke 46. 

 

Ønske om at FAU stiller på morgenen for å oppmuntre til refleksbruk og berømme elever med 

refleks. Tidsrom 0745-0830, med refleksvest. 

  



 

 

 

 

 
Dag Axel Brinchs vei Haakon Tveters vei 

Mandag Lina Støen/Elisabeth Bergås Hanne G. Johansson/Jan 

Steinsland 

Tirsdag Nina Ruth Kristoffersen/Gun 

Elisabeth Alfheim 

Monica Skildheim/Bjørnar 

Øien 

Onsdag Solveig Berg/Elisabeth 

Bergås 

Kjetil Sahlberg 

Torsdag Kjersti Skrefsrud/Cathrine 

Heen 

Lise Craig/Hanne G. 

Johansson 

Fredag Elisabeth Bergås/Kjetil 

Sahlberg 

Bjørnar Øien/Monica 

Skildheim 

 

Sak 3-5 Trafikk i Østensjøveien 
Det mangler en fotgjengerovergang i Østensjøveien. Det er en fartsdemper der som mange tror er 

en fotgjengerovergang, dette har forårsaket noen nestenulykker. Samme problem har vi i Haakon 

Tveters vei. Ønske om at trafikkgruppa tar dette opp med Terje under ett, ref Hjertesonen. 

Dersom man melder dette i Bymelding får man beskjed om at det er duplikat. Et innspill kan 

være at fartsdemper gjøres om til fotgjengerovergang. 

 

Eventuelt 

Det er ønskelig at FAU er representert i driftsstyret. Dette bør velges på neste FAU-møte 

(inkludert vararepresentant). De som er interessert melder dette til Bjørnar. 


