
Referat fra FAU-møte nr. 5, 2016 / 2017 
2017-01-10 
  

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 Anette Skjerven Arnkværn (vara)     

3a - 3b Vandna Sharma 

3c Nadja Andersen (vara)     

4a Helge Penne 4b - 

4c Hanne Sparre-Enger     

5a Elisabeth Hrubos-Strøm 5b Ole J. B. Bull 

5c Line Bandhusena (vara)     

6a Ivar Nergaard (vara) 6b Hanne Huitfeldt 

6c John Harald Kåsi     

7a Inger Marie Eide 7b Agnes L. Turi 

  

Sak 5-1 Godkjenning av dagsorden 
Innkallelse og referat godkjent. 

 



Sak 5-2 Nytt fra skolen  
Informasjon ved rektor Terje 
 

1. Budsjett for 2017 sendes snart til driftsstyret. 
 

2. Nasjonale prøver ble utført i oktober 2016 i lesing, regning og engelsk. Nivåene deles 
inn i nivå 1, 2 og 3. (Nivå 3 er best). Resultatene tas opp i utviklingssamtaler før 
vinterferien. 

 
3. Skole SMS. Rektor kan sende ut SMS til alle foresatte til skolen. Dette kan benyttes ved 

akutte situasjoner og fellesbeskjeder. Dette er en tjeneste som er en ekstratjeneste. 
 

4. Inneklima: Rektor har drøftet dette med personalet, lærerne har ikke meldt tilbake om 
dårlig inneklima. Det skal luftes ut av klasserom hvis mulig. Rektor har en kontinuerlig 
dialog med Undervisningsbygg. 

 
5. Lengden på friminutt under TIEY, friminutt på 15 minutter skal drøftes med lærerne. 

 
6. Neste FAU-møte i februar: Elevrådet blir representert. Agenda blir elevundersøkelsen og 

hvordan elevrådet jobber. Elevrådet er flinke og kommer med konkrete innspill 
(eksempelvis egen leketid for de store på lekeplassen og basketballkurver). Det blir 
elevrådsdag mellom Østensjø skole, Godlia skole og Trasop skole.  

 
7. Østensjø skole blir 100 år 18. mars 2018. Elevene pleier å bli invitert til Oslo Rådhus 

etter gått først i 17 mai toget i forbindelse med jubileum. FAU vil bli involvert i 
jubileums-planlegging etterhvert. 

 
8. Kjønnsnøytralt Lucia i 4. Klasse. Lærerne spør hvem som ønsker å være Lucia, så er 

det loddtrekning. 
 

9. Trafikk kampanje 
Det har kommet opp to stans-forbudt-skilt i Fugleliveien (nederst ved skolen) og ett i Axel 
Brinchs vei, samt parkering-forbudt-skilt i Terrasseveien nærmest skolen. 
Parkeringsforbudet i Terrasseveien gjelder mellom klokken 07.00 og 16.00. 
 
P-plassen ved skolen blir brukt mer. FAU ser på hvordan man kan trygge gangveien til 
skolen over P-plassen. Rektor tar dette opp med personalet. 
 
Annet: Dusjing er kommet opp som tema for  2.klasse, skolen har sendt ut en mail om at 
dette er frivillig. 

 



 
 

Sak 5-3 Nytt fra driftsstyret 
Budsjett og strategisk plan for Østensjø skole skal godkjennes av driftsstyret.  
 

Sak 5-4 Økning av støtte fra FAU til klassene 
FAU vedtok å øke FAU-støtten til kr 250 per elev fra kr 150,-. Klassen kan søke om støtte i 6. 
klasse (leirskole) eller i 7. klasse (avslutning). Virkningen gjelder fra skoleåret 2016/2017. 
Søknad om støtte sendes til FAUs leder hvis ønskelig. 
 

Sak 5-5  Arbeid fra gruppene 
1. Dokumentasjons gruppe hvor formålet er å lage informasjon til nye foreldre.  Målet er å 

ha ferdigstilt dokumentasjonen til mai-møtet. Dokumentasjonskomiteen består av: Silje 
Sommersol (1a),  Nadja Andersen (3c), Suzanne Skofteby (3a), Inger Marie Eide (7a). 
Skal dokumentasjonen være et tillegg til Østensjø-standarden? Skal den hete FAU 
informerer?  Aktiviteter som er diskutert: 

a) Etablering av klassekasse 
b) Skøyenparken og Østmarka som samlingssted 
c) Sparing til leirskole: loddsalg, panting av flasker, innbetaling av penger hvert 

halvår 
d) Hudøy, Kvitfjell, overnatting i marka låne lavo fra skolen og andre turer for 

klassene som foreldre kan arrangere 
e) Avslutning i 7. klasse 

 
2. Sosial gruppe - film for de yngste klassene diskuteres neste møte. Dokumentasjon fra 

Kristin Oudmayer mangler. Hanne etterspør foredragsholder om dette. 
 

3. Trafikkgruppe - nye skilt i Arne Brinchs vei - vi tror at naboene og engasjementet hos 
FAU har medført nye skilt. 

 
4. Byggegruppe: Brukermøter blir 2 februar, 16. februar og 2. mars i Strømsveien 2 på 

Helsfyr. FAU-leder sender innkalling og ber rektor om sakspapirer før møtet. 
Byggegruppa bør ha et formøte, evt via e-post og det må finnes ut av hvem som deltar 
på møtene.  

  
Sak 5-6  Eventuelt 
Kjønnsnøytralt Lucia: en klasse har tatt opp dette til diskusjon. FAU ønsker at elevene skal få 
bestemme selv, men at lærer spør elevene om hvem som ønsker å være Lucia. 



 
 
 
 
Neste møte: Tirsdag 14. februar kl 19.30 i personalrommet. Agenda: 
 

● Elevrådets time  (kl. 19.30 - 20.30) 
● Arbeid i grupper (kl. 20.30 - 21.30) 

 
Agenda for marsmøtet:  

● Leder for 17.mai-komiteen må rekrutteres og inviteres. Det bør varsles at foreldre må 
melde seg til 17.mai-komiteen før foreldremøtet avvikles. Det må være tre deltakere fra 
hver 4.klasse. Det må opplyses alle foreldre som har barn i 4.klasse om at det er 
møteplikt den 16. og 17. mai. God informasjon ligger til rette på FAU sine sider for 
gjennomføring av arrangementet. Det er vanlig med et overleveringsmøte fra fjorårets 
representanter til årets 17. mai komité. 

● TIEY; har det vært gjort en evaluering av undervisningsformen og hvordan er 
læringsmiljøet og støtte for øvrig på skolen? 

● Status rekkverk i steintrappa - kommer det? 
● Brannøvelse. Skolen gjennomfører dette to ganger i året, en varslet og en uvarslet. AKS 

har hatt det i et friminutt, det fungerte bra.  


