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Møteleder: Hanne Huitfeldt 

Referent: Marianne Askheim 

  
Til stede: 
  

1a Silje Sommersol 1b Turid Eik 

1c  -     

2a Patrik Pedersen 2b Pål Hammersmark 

2c Carina Rosales     

3a  - 3b Vandna Sharma 

3c Camilla Bakke     

4a Helge Penne 4b Dragana Zeljkovic 

4c  -     

5a  - 5b Ole J. B. Bull 

5c Marianne Askheim     

6a Svein M. Birkemoe 6b Hanne Huitfeldt 

6c John Harald Kåsi     

7a Inger Marie Eide 7b Agnes L. Turi 

  

Sak 3-1- Godkjenning av dagsorden 
·         Innkallelse og referat godkjent. 

  
  



Sak 3-2 – Kort status og videre arbeid fra gruppene 
Sosialgruppen – oppsummering av Anti-mobbekveld 
Det var en bra kveld med dyktig foreleser og full sal. Kristin Oudmeyer presenterte mange gode 
eksempler på både indirekte og direkte mobbing, og ga tips om hva en bør følge med på. Blant 
annet: 

● Spør barna hvorfor noen ikke blir nevnt i samtaler hjemme. 
● Ha som regel å hilse på alle. 
● Vær gode forbilder som voksne, for eksempel ved å være forsiktig med å dele 

frustrasjon foran barn. 
  
Innholdet i foredraget blir lagt ut på skolens hjemmesider. I tillegg får lærere en oppgave som 
kan brukes til videre opplegg. 
  
Kommentarer: 

● Savnet noen verktøy vi kan bruke som foreldre. 
● Familiegrupper, eventuelt høst/vår-grupper er viktige forebyggende tiltak mot mobbing 
●  Kan noe av opplegget brukes mot de mindre trinnene også? 

  
  

Sak 3-3 Informasjon fra AKS og skolen 
Hanne Burum var tilstede, og saker fra møte med Camilla Bakke ble gjennomgått og diskutert: 
  
Mobbing 

● Mobbing/konflikter skjer ofte i ofte i overganger, eksempelvis i garderoben, og når noe er 
friere/løsere. 

  
PALS 

●  AKS bruker PALS og har egne prosedyrer som følges, likt skolen. Også samme regler 
som skolen. Voksne kurses i dette. 

  
Foreldremøte 

● Foreldremøte for AKS tirsdag 15. november der innspill fra foreldre vil bli tatt opp. 
  
Påmelding til ferier 

● Frist for påmelding til aktivitetsskolen i ferier er 4 uker før. Dette informeres gjennom 
lærernes timeplaner i tillegg til AKS egne kommunikasjonskanaler. 

  
Kommunikasjon/Informasjon 

● Informasjon fra AKS finnes på egne hjemmesider og på tavler i gangene. 



●  Foreldre opplever at det er vanskelig å forstå hvor og hvordan man melder endring av 
kontaktinformasjon siden det i praksis er to uavhengige systemer som må oppdateres: 
AKS og skolen 

 
Kommentarer: 

● Det kan være utfordrende for foreldre med flere ulike kommunikasjonskanaler. 
● Legg ut informasjon om hvor og hvordan man melder om endring av kontaktinformasjon 

på skolens hjemmesider. Melder bør også få tilbakemelding om at endring er registrert. 
●  AKS bør inn i skolens kanalstrategi, og sees på helhetlig sammen med skolen. 

  
Aktiviteter 

● Det er bevisst forskjell på mengde aktiviteter for 1.-2. og 3.-4. trinn. AKS har valgt å 
bruke tid på barna og bli kjent med dem fram til høstferien. 

● Har fysisk aktivitet i klubb for de små barna. 
● Ønsker ikke å organisere for mye. Da mister man verdifull frilek. I tillegg kan man skape 

stress ved å over-aktivisere barna. 
● Svømming: Avventer med svømming for 4. klasse til Manglerud åpner. Ønsker ikke 

ansvar for yngre barn 
● Skikurs: Det blir kjørt opp løyper på skolen. Planlegger å ha skikurs på 

skolen/Skøyenparken. 
● Kodeklubb: Videregående-elever skal holde det når de er klare i forhold til egen 

undervisning, tentativt desember/januar 
● Spilledager i ferier og periodevis 
● Uteaktiviteter for jenter: det er kjøpt inn hoppestrikk 
● Foreldre oppfordres til å lese årsplanen til AKS: 

https://ostensjo.osloskolen.no/siteassets/aktivitetsskolen/dokumenter/arsplan/arsplan-20
16---2017.pdf 

 
  
Mat 

● Skolen har for dårlige fasiliteter til å gi et bedre mattilbud. 
● Har vært i kontakt med ernæringsfysiolog som sier det er OK med frukt/knekkebrød 
● AKS har en ramme på 2,25 kr pr barn pr dag til mat. For å påvirke dette beløpet må man 

kontakte utdanningsetaten i Oslo kommune. 
  
Lydnivå dans/film 

● Tilbakemelding mottatt og vil bli fulgt opp. 
  
ANNET FRA SKOLEN 

 Elevrådet vil bli invitert til FAU-møte i februar. 
 

Det blir to alternativer til julesamling: en i kirken og en på skolen. Det blir sendt ut informasjon 
om dette. 

https://ostensjo.osloskolen.no/siteassets/aktivitetsskolen/dokumenter/arsplan/arsplan-2016---2017.pdf
https://ostensjo.osloskolen.no/siteassets/aktivitetsskolen/dokumenter/arsplan/arsplan-2016---2017.pdf
https://ostensjo.osloskolen.no/siteassets/aktivitetsskolen/dokumenter/arsplan/arsplan-2016---2017.pdf


 
Reflekskampanje gjennomføres og det blir utdelt en premie for yngre trinn og en premie for 
eldre trinn. Det har kommet inn forslag fra foreldre om å arrangere egen 
trafikkvakt/trafikkampanje i tillegg. 
  

Sak 3- 4 Eventuelt 
  
7A har søkt midler til leirskole. 150 kr pr barn bevilget. 
  
Kodetime arrangeres. Alle klasser påmeldt 5. desember 
  
Hudøy 
Skolens ledelse, 2 initiativtagere (Bård og Silje) og Hanne hadde møte 26. oktober hvor ulike 
alternativer ble drøftet: 

1. Hele skolen drar én eller flere dager. Dette vil kreve omfattende samarbeid med foreldre, 
og det må etableres en foreldrestiftelse. Det vil også kreve foreldredeltakelse. 
Alternativet skal drøftes med lærerne. Lærerne ønsker å flytte turen fra helg til uke. 

2. Hudøytur arrangeres annethvert år. 
3. Skolen lar være å involvere seg, og lar det være fullstendig foreldredrevet. 

 
 
Alternativer vil og diskuteres med lærerne og det er avtalt nytt møte i november for å samle 
tråder og videre vei. 
  
Skolen er generelt skeptisk til tidspunkt i august. Det dannes fort klikker hvis turer arrangeres i 
starten av skoleåret. 
  
Kommentarer: 

● Det er en fordel hvis skolen kan ta ansvar i forhold til sikkerhet og forsikring 
● Hvis skolen skal stå som medarrangør må den forplikte seg å arrangere flere år. Man må 

også følge gratisprinsippet 
● Alternativ til Hudøy kan være telt turer. 

  
  

  
Neste møte: Tirsdag 13. desember kl 19.30  
 


