
Referat fra FAU-møte nr 10 2016/2017 
2017-06-13 

 
Til stede: 

 
Møteleder: Svein M. Birkemoe 

Referent: Elisabeth Hrubos-Strøm 

1a Silje Sommersol 1b - 

1c Ingvild Kilander 

2a - 2b Pål Hammersmark 

2c Carina Rosales 

3a Suzanne Skofteby 3b Vandna Sharma 

3c Camilla Bakke 

4a - 4b Dragana Zeljkovic 

4c Hanne Sparre-Enger ( Vara - 

5a Elisabeth Hrubos-Strøm 5b - 

5c Marianne Askheim 

6a Svein M. Birkemoe 6b Tor Berge (vara) 

6c - 

7a - 7b Agnes Turi 

 
  



Sak 10-1 Godkjenning av agenda og forrige referat 
Ingen kommentarer til agenda. Referat godkjent. 

 

Sak 10-2 Info fra skolen ved rektor Terje 
 

● Førskoledag vel gjennomført, samme opplegg som tidligere år. FAU tilstede en dag 
● Ny kontorleder er ansatt fra 1/8, Nina Vahl. En klasse trenger ny lærer og spesialpedagog siden 

sist FAU-møte, søkeprosessen i gang. 
● Skolen i drift hadde plass til alle selv når skolen er under utbygging. Det blir bygget nye 

klasserom. Brannforskrifter skal sjekkes 
● Nytt skolebygg:Byggeprosessen er ikke avklart (rekkefølge), byggeperiode 2 år Gymsalen kommer 

til å bli stengt det første byggeåret grunnet at byggeplassen kommer for nært. Det blir ikke utleie 
av gymsal i 2018/2019. Byggestart blir våren 2018. 

● Inneklima: rapport mottatt 13.06. Normalt, temperatursvingninger i rommet. Foreslår 
blendingsgardiner på yttersiden. Dette må sjekkes med Byantikvaren. 

● Prosjekt hjertesone - prosjekt om å gjøre skoleveien tryggere. Bydel Østensjø har koblet seg på, 
det kan jobbes mer med holdninger, særlig med tanke om nytt byggeprosjekt. Noen skolestartere 
kan fronte media.. Egen app kan evt videreutvikles. Ingvild Kilander (vara 1C) er assisterende til 
Hanne i prosjektet. 

● Møte med sosialgruppa, hva FAU kan gjøre med 1.-4. trinn for å skape et godt miljø. 
● Rekkverket: Plan og bygg har sagt nei fordi rekkverket er en del av terrenget. Sjekkes en gang til, 

må det søkes om? 
● Flaggborg: Flagg ble kjøpt inn til 17/5, beløp kommer rektor tilbake til. FAU har bevilget inntil 

20 000 kr såfremt skolen bidrar med samme beløp. 

 

Sak 10-3 Info om sosiale aktiviteter til foreldre ved dok.gruppen 
● Det ble besluttet at foreldre til høstens skolestartere skal få FAUs nye brosjyre med gode råd og 

forslag til hva foreldre kan gjøre for å få et godt miljø i klassen. Rektor lovte å dele ut denne i god 
tid før første foreldremøte. 

● Tilbakemelding på tekst må gjøres snarest Layout ferdig i løpet av juni. 

● Silje setter inn tekst om at foreldre må gjerne bruke klassekontakt for generelle spørsmål om 
skolen og annet for å avlaste læreren. Tittel på dokumentet: Tips & råd til deg som er ny på 
skolen 

 

Sak 10-4 Referat fra møter i skolens regi 
Driftsstyret  

● Økonomi: OK. AKS har bedre økonomi enn før. 

● Skolevedtak: 80 vedtak, plass til 84. 

● 35 søkere på kontorlederstillingen, 6 intervjuet for stillingen. 

● Foreldreundersøkelsen: god tilbakemelding, men flere kjente ikke til klageadgang og hvordan 
tilpasset opplæring er tilrettelagt 

● Skriftlig høringssvar er sendt for skolebehovsplanen. FAU slutter seg til det skolen har svart. 

● Elevrådskonferansen. Trasop - Godlia - Østensjø. Musikk i skolegården. Meget godt arrangement 
tross naboklager for alle elever på alle skolen . 



● Rektor skal informere Driftsstyret om klagesaker og fullmaktsmatrise 

● Innstilling av nye kandidater til driftsstyret: 2 Kandidater må innstilles og deretter godkjennes av 
Utdanningsetaten. Driftsstyreperioden er fra 1/1 2018, hvor man sitter i 2 år.  

SMU:  

● Lovpålagt utvalg. Møtefrekvensen er svært liten nå og FAU ønsker at dette utvalget skal holde 
jevnlige møter. Sist møte var i uke 23 hvor Silje Sommersol, elevrådet og ass. Rektor var 
representert. Det er kun avholdt et møte dette skoleåret. Silje Sommersol er representant for 
FAU, i tillegg skal politikere, ass. Rektor og elevrådet være representert på møtene.FAU ønsker at 
SMU har hyppigere møtefrekvens og at ass. Rektor tar ansvar for å invitere hele SMU-gruppen, 
samt tydeliggjøre formålet til SMU for FAU. 

 

Sak 10-5 Annet i FAU 

17. mai:  

Fikk 27 200 i overskudd,- - det er bra. 

 

Hva fungerte Meget bra: 

Vipps, Foreldrenes innsats, Salg av lodd på remser, der man umiddelbart får vite om man har vunnet, var 
svært vellykket., 3000 lodd solgt, mot 800 i fjor. Flere lodd neste gang, Å grille pølser, Retur av pølser etc, 
Beregning av kaker og vaffelrøre, nesten alt ble solgt, Rema Ulsrud tok mye i retur, Blindefotball - 
kjempesuksess 

Bra: 

Flyten i arrangementet, Nok foreldre, hvis også komiteens medlemmer tro til (hvilket de gjorde), Ble kvitt 
mye premier i FAU-boden, Premiegruppa ryddet i premieboden, så det skal være lettere å få oversikt til 
neste år, Vafler, Popkorn-premie, Riktig beregning av is og matinnkjøp 

Ikke bra: 

Tapte 300 kr på unødvendig vekslingsgebyr i DNB, Alt måtte ut av melkeskap allerede 18.mai, Dyrt å 
handle på Staples, sjekke priser neste år, ingen glutenfrie produkter. 

 

Skolen 100 år 

Hva skal FAU gi? Gaveønsker fra elevrådet - hva skal vurdere videre - FAU har fått ønskeliste. Scenen kan 
tas ut av listen, den er en del av nytt byggeprosjekt. 
 

Årshjul 

Fremleggelse av utkast til årshjul med aktiviteter. Vedlikehold av den nye FAU-brosjyren må inn i 
årshjulet. 

 

Organisasjonskonto og vedtekter 
Forslag til vedtekter er laget, men ble sendt ut for sent til at de kunne bli behandlet på dette møtet. 
Neste års FAU får ta dette videre. 
 

FAU 2018/2019 

Hvem fortsetter som FAU representant? 1a, 1b, 1c, 3b, 3c, 4c, 5c, 6a, 6b. De som ikke fortsetter melder 
dette inn til Hanne og melder inn ny representant. 

 



 

 

Sak 10-6 Eventuelt 
● Elevrådet inviteres oftere inn til FAU, elevrådet er elevenes stemme. Vi må vite hva barna mener.  

● FAU-representanters navn må oppdater på skolens nettside, samt referater legges ut. 

● Skal møtereferatet sendes til alle fra referent eller må det godkjennes av leder først? Nei må ikke 
innom,  må kunne sende raskere referatutkast  til alle. 

● En FAU representant deltar på foreldre(hoved)møte for 1. klasse for å informere om FAU og 
passe på at klassene velger FAU-representanter. Hvem kan? 

● Møte med rektor/sosialgruppa: Rektor er positiv til å finne en person/gruppe for å fremføre 
dramalek, inkludering/vennskap i skoletiden. Gjelder 1-4.trinn. 

● Nettvett blir et tema på skolen neste skoleår ifølge rektor. Kommunikasjon og åpne kontoer er 
viktig at belyses. Bør det være et infomøte om dette på skolen? FAU ønsker å være delaktig i 
dette. 

● Økonomien  i FAU per 1 juli er kr 151 152,- 

 

Aksjonsliste til neste møte: 
 

Saksnr Hva  Beskrivelse Ansvarlig Dato Frist  Status 
Sak 
10-2 

Skole i drift Skolen i drift hadde plass til alle 
selv når skolen er under 
utbygging. Det blir bygget nye 
klasserom. Brannforskrifter skal 
sjekkes 

FAU-leder 
følger opp 
Rektor 
Terje 

   

 Inneklima Inneklima, rapport mottatt 
13.06. Normalt, 
temperatursvingninger i 
rommet. Foreslår 
blendingsgardiner på yttersiden. 
Dette må sjekkes med 
Byantikvaren. 

FAU-leder 
følger opp 
Rektor 
Terje 

 Første FAU 
møte 17-18 

 

 Leirskole Leirskole, veldig forskjell fra 
skole til skole. Hva mener skolen 
om finansiering? 
 

FAU-leder 
følger opp 
Rektor 
Terje 

 Første FAU 
møte 17-18 

 

 Trafikk Prosjekt hjertesone - prosjekt 
om å gjøre skoleveien tryggere. 
Bydel Østensjø har koblet seg 
på, det kan jobbes mer med 
holdninger, særlig med tanke om 
nytt byggeprosjekt. Noen 
skolestartere kan fronte media. 
Egen app kan evt videreutvikles. 
Ingvild Kilander er assisterende 
til Hanne om prosjektet. 

FAU-leder 
følger opp 
Rektor 
Terje 

 August – før 
skolestart 

 

 Sosialgruppa Møte med sosialgruppa, hva FAU 
kan gjøre med 1.-4. trinn for å 
skape et godt miljø. 
 

FAU-leder 
følger opp 
Rektor 
Terje 

13/6 Anbefales 
fulgt opp av 
FAU 17-18 

 

 



 Uteområder Rekkverket: Plan og bygg har 
sagt nei fordi rekkverket er en 
del av terrenget. Sjekkes en gang 
til. - må det søkes om? 

FAU-leder 
følger opp 
Rektor 
Terje 

   

 Annet Flaggborg: Flagg ble kjøpt inn til 
17/5, beløp kommer rektor 
tilbake til. FAU har bevilget inntil 
20 000 kr. 

FAU-leder 
følger opp 
Rektor 
Terje 

 Regnskap må 
ferdigstilles 
med denne 
kostnaden.  

 

Sak 
10-3 

Brosjyre Tilbakemelding på tekst må 
gjøres snarest 

Layout ferdig i løpet av juni. 

Silje setter inn at foreldre må 
gjerne bruke klassekontakt for 
generelle spørsmål om skolen og 
annet for å avlaste læreren. 
Tittel på dokumentet: Tips & råd 
til deg som er ny på skolen 

Silje og 
Marianne 

 Innhold: juni 

Ferdig til 
første 
skoledag. 

Rektor fikk en 
kopi i møtet 

 

Sak 
10-4 

 Foreldreundersøkelsen: god 
tilbakemelding, men flere kjente 
ikke til klageadgang og hvordan 
tilpasset opplæring er tilrettelagt 

FAU-leder 
følger opp 
Rektor 
Terje 

 Første møte i 
FAU 
2017-2018 

 

  Rektor skal informere 
Driftsstyret om klagesaker og 
fullmaktsmatrise 

FAU-leder 
følger opp 
Rektor 
Terje 

 Første møte i 
FAU 
2017-2018 

 

  SMU: Lovpålagt utvalg. 
Møtefrekvensen er svært liten 
nå og FAU ønsker at dette 
utvalget skal holde jevnlige 
møter. 

 

FAU-leder 
følger opp 
Rektor 
Terje 

 Første møte i 
FAU 
2017-2018 

Velge ny SMU 
ansvarlig  

Skolen må 
følge opp i 
17-18  

 

  Innstilling av nye kandidater i 
driftsstyret: 2 Kandidater må 
innstilles og deretter godkjennes 
av Utdanningsetaten. 
Driftsstyreperioden er fra 1/1 
2018, hvor man sitter i 2 år.  

FAU-leder  Velges av FAU 
2017-2018 i 
god tid før 
desember.  

 

 

Sak 
10-5 

Annet i FAU      

 Skolen 100 år Hva skal FAU gi? Gaveønsker fra 
elevrådet - hva skal vurdere 
videre, se vedlagte ønskeliste. 
Scenen kan tas ut av listen, den 
er en del av nytt byggeprosjekt. 

  Vurderes av 
FAU 17-18  

 

 Årshjul Fremleggelse av utkast til årshjul 
med aktiviteter. Vedlikehold av 
den nye FAU-brosjyren må inn i 
årshjulet. 

Nestleder  Vurderes av 
fAU 17-18 

 

 Organisasjons-
konto og 
vedtekter 

Forslag til vedtekter er laget, 
men ble sendt ut for sent til at 
de kunne bli behandlet på dette 

  Vurderes av 
FAU 17-18 

 



møtet. Neste års FAU får ta dette 
videre. 

 FAU 
2018/2019 

Hvem fortsetter som FAU 
representant? 1a, 1b, 1c, 3b, 3c, 
4c, 5c, 6a, 6b. De som ikke 
fortsetter melder dette inn til 
Hanne og melder inn ny 
representant. 

Alle  Før 
sommerferien 

 

Sak  

10-6  

Eventuelt  

 

    

  Elevrådet bør inviteres oftere inn 
til FAU, elevrådet er elevenes 
stemme. Vi må vite hva barna 
mener. 

  FAU 17-18   

  FAU-representanters navn må 
oppdater på skolens nettside, 
samt referater legges ut. 

Vadna  

 

 Referat fra 
16-17 i augst. 
Ny liste når 
når FAU er 
klart?  

 

  En FAU-representant deltar på 
foreldre(hoved)møte for 1. 
klasse for å informere om FAU 
og passe på at klassene velger 
FAU-representanter. 

Er det 
noen som 
kan melde 
seg som 
har en 1. 
klassing? 

 Før skolestart.   

  Møte med rektor/sosialgruppa: 
Rektor er positiv til å finne en 
person/gruppe for å fremføre 
dramalek, inkludering/vennskap 
i skoletiden. Gjelder 1-4.trinn. 

  FAU 17-18  

  Nettvett blir et tema på skolen 
neste skoleår ifølge rektor. 
Kommunikasjon og åpne kontoer 
er viktig at belyses. Bør det være 
et infomøte om dette på skolen? 
FAU ønsker å være delaktig i 
dette. 

  FAU 17-18  

 

Første FAU-møte 17-18: Tirsdag 12. september.  
Rektor og FAU-leder takker FAU for god innsats! 


