
Referat fra FAU-møte nr. 4, 2016 / 2017 
2016-12-13 
  

Møteleder: Hanne Huitfeldt 

Referent: Elisabeth Hrubos-Strøm 

  
Til stede 
  

1a Silje Sommersol 1b Turid Eik 

1c Lars Kosberg     

2a Patrik Pedersen 2b Pål Hammersmark 

2c Carina Rosales     

3a Suzanne Skofteby 3b Vandna Sharma 

3c Camilla Bakke     

4a Helge Penne 4b Dragana Zeljkovic 

4c Hanne Sparre-Enger     

5a Elisabeth Hrubos-Strøm 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 4-1 Godkjenning av dagsorden 
·         Innkallelse og referat godkjent. 

  
Kommentar til foreldremøtet med AKS: 
Spørsmål måtte sendes inn i forkant av møtet. Det burde også vært lagt opp til mulighet for 



spørsmål etter plenummøtet i eksempelvis 15 minutter for spørsmål som dukker opp i møtet. 
Viktig å få til dialog mellom foreldre og AKS når det kalles inn til et slikt forum. Camilla sender 
Hanne Burum på AKS en mail slik at innspillet tas med til neste informasjonsmøte. Hanne 
Burum tar alltid imot henvendelser hvis foreldre har noe på hjertet. 

Sak 4-2 Nytt fra skolen  
Leder og nestleder har hatt møte med rektor: 
 

1. Det mangler rekkverk i steintrappa fordi den er bygget i terrenget, det sendes en 
henstilling om å få rekkverk. 

 
2. Brannøvelse. Skolen gjennomfører dette to ganger i året, en varslet en uvarslet. AKS 

har hatt det i et friminutt, det fungerte bra. 
 

3. Inneklima i skolens bygninger: Skolens inneklima er likt i alle klasserom. Spørsmålet 
dukket opp fra foreldre i en klasse når det er lang økt før spisefri, under TIEY. 20 + 10, 
er dette bra? Ledelsen ser på dette sammen med lærerne, og om man skal man utvide 
pausen med 5 minutter til 15 minutter.  Undervisningsbygg er ansvarlig for inneklima. 
Lærere har ikke kommet med tilbakemeldinger om dårlig inneklima, FAU bekjent. Rektor 
kommer tilbake med mer informasjon. 

 
4. Status utbygging. Ikke mye nytt i byggesaken, det blir brukermøter i januar og februar. 

Utdanningsetaten, rektor, assisterende rektor, arkitektkontoret, representanter fra FAU 
deltar i brukermøtene. Saken er oversendt til politisk forhandling. For mer informasjon, 
søk på Plan og bygg sine nettsider på Østensjøveien 112. 

 
5. Vennebenk. Elevrådet har diskutert dette. Elevrådet blir invitert til FAU i februar.  

Innspill:  
● 7.klasse har en aktivitet der de er aktivitetsledere, slik at de kan hente barn fra 

vennebenken. 
● Kan vennebenken lages på sløyden? Sted eller en benk som skal lages?  
● Kan det lages en sol på bakken i stedet for vennebenk? 
● Hva ønsker barna seg i 100 års gave fra FAU?  
● Hvordan ser elevene for seg området etter at nytt bygg skal bygges  

 
6. Trafikk kampanje 

● Skolen stiller seg bak en trafikk kampanje om FAU arrangerer. 
● P-plassen ved skolen blir brukt mer. Rektor tar dette opp med personalet. 

 
7. Alternativ julesamling, 60 barn meldte seg på i desember 2016 Flere på lavere trinn 

enn eldre trinn. 
 



8. Kommunikasjonsplan: Jobbes med og er sendt til Utdanningsetaten . AKS bør være 
en del av skolens plan og strategi. Ønskelig å presentere denne for FAU. 

 
9. Informasjon om kodetimen. Lærerne hadde likt dette godt. 4. klasse på AKS får tilbud 

om dette som aktivitet. Tidspunkt kommer skolen tilbake på. 
 

10. Hudøy. Alternativ til leirskole. Skal det være skolearrangement? FAU synes at Hudøy 
skal være foreldredrevet og ikke i regi av FAU. Skolen og lærerne ønsker ikke at det skal 
arrangeres turer i begynnelsen av hvert skoleår da det da er viktig at det stimuleres til 
aktiviteter som alle barn deltar på. 

 

11. Halloween. Det oppfordres til å ta opp Halloween som tema på  høstens foreldremøter 
og at det alle barna blir invitert. Man kan leie skolens lokaler og uteområder for 
anledningen. 

 
12. Informasjonsbrosjyre fra FAU om muligheter.  Etableres egen gruppe, tas opp i møte i 

januar. Forslag til aktiviteter legges på FAUs lukkede Facebookgruppe som 
samhandlingsområde 

 
13. FAUstøtte - tas i januar møte.  

 
14. Filmvisning for de yngste klassene - tas i januar møte. 

 

Sak 4-3 Referat fra KFU møte v/Svein. 
KFU-møte ( Kommunal Foreldre Utvalg)  er et forum for av FAU-leder og nestledere i 
skolegruppe A og skolegruppe B. Forumet består av 10-15 skoler, samt områdedirektør. 
Rektorer fra hver skole og FAU leder forteller om hvordan de arbeider  
 
Det var informasjon fra Bekkelaget skole: AKS har samarbeid med forskerfabrikken. Lærerne 
hadde møter to timer per uke for erfaringsutveksling og har delt opp FAU i grupper, arbeidstyre 
og trivselsgruppe. De har også noe som heter “Fridaysfun” i samarbeid med næringslivet. 
Bekkelaget skole har også utarbeidet en kanal strategiplan om hvordan kommunisere mellom 
foreldre og skole. Alle skoler har fått  i oppgave å lage en kanal strategiplan. Utdannningsetaten 
kan bistå, FAU kan bistå skolen hvis ønskelig. Østensjø skole sender deres kanal strategiplan 
for diskusjon til FAU. “Skoleplattform Oslo” har ikke mulighet til å ha en egen 
redigeringsmulighet for FAU sitt arbeidsområde. Svein sender  presentasjon fra møtet når han 
mottar dette fra KFU. Innspill: Kan vi invitere IT-ansvarlig fra Østensjø skole til vårt FAU møte? 

Sak 4-4 Økonomi  
kr. 135 223,52 



Sak 4-5 Eventuelt 
 
 Ingen saker 
  

  
Neste møte: Tirsdag 10. januar kl 19.30 
 


