
 

 

 

Referat FAU-møte nr. 2   2021/2021 Østensjø 

skole 
 

Møtested:  Pauserommet til lærerne 

Dato:   Tirsdag 12. oktober 2021 

Tidspunkt:  Kl. 19.30 - 21.00 

Møteleder:  Bjørnar Øien 

Referent:  Nina Ruth Kristoffersen (sekretær hadde forfall) 

 

Til stede 

1A Nina Erbäck-Allen 

1B Bergljot Neverdal (vara) 

1C Alexander Oliver Berg 

2A - 

2B Bjørnar Øien (vara) 

2C - 

3A Silje Bjørkås 

3B Bjørnar Øien  

3C Eirik Nordby 

4A Kjetil Sahlberg 

4B Petter Sundby Hem 

4C Nina Ruth Kristoffersen 

5A Monica Skildheim 

5B Kristian Sneltvedt 

5C Gun Elisabeth Alfheim 

6A Lina Støylen 

6B Pia Elisabeth Ianke 

6C - 

7A Håvard Engum 

7B Jannicke Hummelvoll Krogh 

7C (Kjetil Sahlberg er i møtet og har barn i 7C) 

Saker: 

Sak 2-1 Godkjenning av innkallelse  

Innkalling ble godkjent. Det er problemer med listen over representanter, 

Bjørnar Øien følger opp med hver fast representant for å sikre at alle mottar 

informasjon og invitasjoner. 

 



 

 

 

Endelig referat sendes ut etter møtet, etter at navn på referent er rettet opp 

(skal være Gun Elisabeth Alfheim). 

Sak 2-2 Informasjon fra skolen  

Rektor var forhindret fra å delta på møtet. Sendte to punkter han 

ønsket at FAU skulle ta opp. 

- 1. Rektor ønsker at gruppen for nettvett tar kontakt. Det er gjort 

samme dag som FAU-møtet. 

- 2. Rektor ønsker trafikkvakter. FAU diskuterte trafikksituasjonen 

generelt. Kjetil, Rune og Kristian (ny) i trafikkgruppen avtaler et 

møte med rektor og skolen for å ta tak i ulike problemstillinger: 

o Planer for trafikkavvikling 

o Belysning 

o Skilting i Axel Brinks vei (kommunal) 

o Fjerning av gammelt fotgjengerfelt 

o Avklare hva skolen og hva FAU tar opp med kommunen 

o Skilting og markeringer nede på lærerparkering/drop-sone 

(skolens skilting) 

o FAU vil foreslå for rektor å sende informasjon om hvordan 

trafikkavviklingen skal være ved skolen. FAU vil foreslå 

tekst. 

o Lysforhold nå når det blir mørkt   

o Hjertesone, alle skoler i Oslo skal bli dette i løpet av et par 

år. FAU ønsker å diskutere hva dette betyr for vår skole. 

Oslo kommune tilbyr seg å veilede skolene og det ønsker 

FAU at vi skal benytte oss av.  

Sak 2-3 Informasjon fra FAU – saken utgikk 

Eventuelt 

 

a. Utdanningsetaten hadde foreslått at noen elever fra Østensjø skole 

trenger å begynne på Manglerud i stedet for Skøyenåsen på grunn av 

plassmangel og plan og bygg hadde foreslått at utbygging av skolen 



 

 

 

skulle tas ut av planen. FAU sendte høringsinnspill i høst. 

Kommunen har snudd. Elevene fra Østensjø skole får plass også neste 

høst (muligens et lite forbehold om tilstrekkelig uteareal). 

Skøyenåsen ungdomsskole er inne i planene for utbygging igjen. 

Takk til de som har laget godt høringsinnspill som har bidro til at 

kommunen snudde i saken! 

b. FAU skal få eget sted på Teams. Noen i FAU vil delta på KFUs 

opplæringstilbud slik at vi vil få det til å fungere etter hvert. 

c. FAU Østensjø Skole har egen side på Facebook, fint om de i FAU 

som vil melder seg inn, søkes opp med å skrive det inn med store og 

små bokstaver slik det står over her. 

d. Svømmeopplæring. Klasse 6 B har ennå ikke hatt svømmeopplæring. 

FAU tar det opp med skolen, uheldig at enkeltklasse faller mellom 

pga koronasituasjonen. Bøler bad åpner i januar, det blir bra for nå 

må de som har svømmeopplæring sette av en hel skoledag for å få til 

opplæring på Økern. 

e. FAU ønsker omvisning på skolen, de nye byggene, rett i forkant av 

FAU-møtet neste gang. Vi ber rektor om å legge opp til omvisning 

mellom 19.00 og 19.30 for de som ønsker. 


