
 

2017-03-14 
 

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 - 3b Vandna Sharma 

3c -   

4a Helge Penne 4b - 

4c Camilla Lund (vara)   

5a Elisabeth Hrubos-Strøm 5b - 

5c Marianne Askheim   

6a Svein M. Birkemoe 6b Hanne Huitfeldt 

6c John Harald Kåsi   

7a Inger Marie Eide 7b - 

 
 
 

Sak 7-1 Godkjenning av dagsorden 
Innkallelse og referat godkjent, liten endring på kontaktperson, 2B. 

 
  



 

Sak 7-2 Info fra skolen 
 

a) TIEY - har det vært gjort en evaluering av undervisningsformen? Hvordan er læringsmiljøet 
øvrig på skolen? Det er ikke gjort noen evaluering av TIEY, men lærerne gjør vurderinger 
kontinuerlig for videre utvikling av TIEY. Lærerne har vært på kurs. TIEY har eksistert i 6 år. 

b) Rutiner for spesialundervisning:  
Kontaktlærer eller foreldre tar kontakt med sosiallærer hvis det er behov for 
spesialundervisning. Skolens Ressursteam (R-team) består av spesialpedagoger, PPT, 
logoped, noen ganger helsesøster, samt rektor. R-team møtes hver 14. dag. Råd og tips 
diskuteres med lærer. Læreren skal lage en pedagogisk rapport som sendes til PPT og 
foresatte. PPT har 3 måneder for å lage deres rapport. Skolen iverksetter tiltak med en gang. 
Det gjøres en sakkyndig vurdering av PPT, rektor vil kunne fatte et vedtak om 
spesialundervisning. Foresatte har 3 ukers klagefrist. Foresatte kan hvis ønskelig koble på 
BUP via fastlege.  

c) Byggeprosjektet 
Rektor håper på bygging sommer 2018, dette er muntlig fremdriftsplan. Forsinkelse av 
prosjektet skyldes innvendinger mot tegningene. 

d) Ansettelsesprosesser 
Ny lærerkabal er i prosess.  

e) Tilrettelegging for flyktninger 
Noen skoler har mottaksklasser, dette har ikke Østensjø skole. Men enkelte barn tas imot i 
noen klasser. 

f) Leksehjelp 
3-klasse ønsker leksehjelp. Dette skal diskuteres slik at dette er klart til høsten. 

g) Ungdomsskole 
7. klasse fikk vite hvor de de skulle starten i begynnelsen av 7. klasse (høst 2016), altså 
samme skoleår. Det er ikke noe sikkert ennå hvor de yngre klassetrinnene skal starte. 

h) Skolebehovsplanen 2017 kommer 15.03. 
 
 
Sak 7-3 Referat fra driftsstyret 
 

a) Driftsstyret hadde møte 2. mars.  
b) Budsjettrapport: underskudd på skolens budsjett grunnet at faktura ikke ble utstedt i 2016 på 

IKT-utstyr, samt ny leverandør. Det er noe igjen på budsjett i AKS så de kjøper Ipader, til 
kodeklubb, og sender ansatte på seminar.  

c) Elevundersøkelsen: Mye som er bra, ref gjennomgangen fra sist FAU møte - se referat, men 
det er en nedgang på score på arbeidsro. 

d) SSB: Skolebidragsindikator, ser på sosialdemografiske forhold mot nasjonale prøver. Hvor 
mye er skolen istand til å utføre læring. Rapporten sier noe om hva skolen gjør uavhengig av 
demokratisk utgangspunkt. Østensjø skole scorer bra på denne, 4,1 på småtrinn og 3,5 trinn 
på mellomtrinnet. Beste score er 6. Rapporten er offentlig tilgjengelig.  
e) Foreldreundersøkelsen kommer i mars. 
f) Rektor har lagt inn søknad for praksisskole, lærerstudenter kommer til Østensjø skole. 
g) Nye fortau er etterspurt på skoleveien. 

 



 

Sak 7- 4  17. mai komiteen er i gang - info fra komiteen 
17. mai komiteen er i gang. Ingvild Årdalsbakke i 4a er leder. Ingen i komiteen har tidligerer 
erfaring med 17.mai-rutinene, men komiteen har fått tilgang til «17. mai-boka» til FAU og hatt et 
erfaringsmøte med repersentant fra fjorårets kommitee. 
I uke 12 sendes det et skriv ut til alle 4. klassene.  
Grunnet skolebyggingen, vil et annet uteområde være tilgjengelig i år, enn tidligere år. 17. mai 
lederen er invitert til neste FAU-møte. Det er valgfritt om barna vil gå i 17.mai-tog. 
 
 
Sak 7-5 Utvidelse Østensjø skole 
 

a) Patrik fra FAU og Janicke Hummervoll Krogh, foreldrerepresentant og leder av Driftsstyret har 
vært på brukermøter.  

b) Sist brukermøte var 2. mars, lokalt AMU og driftsstyrevedtak innen 4. april 2017. Sentralt AMU 
22. mai 2017, byggestart mai 2018, ferdig juni 2020.  

c) Penger er ikke bevilget til hele utbyggingen ennå. Budsjettet vedtas i 2017. Det er et sterkt 
ønske fra Utdanningsetaten om å bygge ut Østensjø skole. 

d) FAU bør skrive en høring for videre fremdrift og har fått god tilbakemelding på deltakelse på 
møtene. 

e) Prosjektet dreier seg om utvidelse av kapasitet fra 2 til 3 paralleller, 600 m². 
f) Ombygning av de gamle byggene – Patrik viste frem fine tegninger. 
 

Sak 7-6 Info fra gruppearbeid 
Sosialiseringsgruppa:  
Hvilken form skal dette være? Hvor mange voksne skal kreves? FAU bør ikke begrense seg til at 
FAU skal ta ansvar, x antall foreldre per klasse bør stille. Spillkveld kan være et alternativ. Gruppa 
fortsetter med planlegging i neste møte. 

 
Brosjyregruppa 
Formål: Hvordan skape best klassemiljø sammen i starten? Målgruppe for brosjyren er foreldre og 
lærere. Brosjyren er særlig ment mot 1. klasser. Gruppen har startet prosessen. vil bruke tid til 
sammenstilling i neste møte 
 
Trafikkgruppa 
Trafikkskiltene hjelper, men den nye veien og parkeringsplassen benyttes til rygging midt i 
skoletiden. Bymiljøetaten bøtelegger, men bør FAU ha trafikkaksjon inne på skolens område? 
Foreldre kan spørres. Kan betongelementer settes opp? Manglerud Politistasjon har en 
forebyggende enhet som kan kontaktes for trafikkaksjon. Helge kontakter dem. Trafikkgruppa bør 
diskutere ulike alternativer. Det er gjort telling, 350 biler mer enn normalt i Dalbakkveien. FAU ser 
på tiltak i neste møte. 
 
Reflekskampanje: 1C og 6a vant konkurransen 
Neste møte: Tirsdag 18. april kl 19.30 i personalrommet. 
 
Sette av tid til prat i grupper. 


