
Referat fra FAU-møte nr. 1, 2016 / 2017 
2016-09-20 
 

Møteleder: Hanne Huitfeldt 

Referent: Elisabeth Hrubos-Strøm 

 
Til stede: 
Rektor Terje Bergersen og assisterende rektor Tanja Witchen 

1a Silje Sommersol 1b Turid Eik 

1c Lars Kosberg   

2a Patrik Pedersen 2b Pål Hammersmark 

2c Carina Rosales   

3a Ikke tilstede 3b Vandna Sharma 

3c Camilla Bakke   

4a Helge Penne 4b Alfa Sommersol ( vara) 

4c Hanne Sparre-Enger   

5a Elisabeth Hrubos-Strøm 5b Torstein Reistadbakk 

5c Marianne Askheim   

6a Svein M. Birkemoe 6b Hanne Huitfeldt 

6C John Harald Kåsi   

7a Inger Marie Eide 7b Agnes L. Turi 

 

Sak 1-1- Godkjenning av dagsorden 
- Innkallelse godkjent 

 
Litt om FAU sin rolle:  

❏ FAU er et rådgivende organ som ikke har “makt”. Ledelsen ønsker å fortsette det gode, 
konstruktive samarbeidet som har vært.  



❏ FAU er et bindeledd mellom foreldre, og skolens ledelse og lærere. FAU fokuserer på 
hvordan vi kan gjøre hverdagen bedre for elevene. 

❏ Klassekontakt er kontaktpunktet mot enkeltklasse/kontaktlærer, FAU er et mer generelt 
kontaktpunkt mot skolen 

❏ Er en del av Oslo KFU ( Kommunale Foreldre Utvalg), skolegruppe B. Info finnes på 
oslokfu.no. Leder for FAU møter i KFU. Finnes mye info på sidene til FUG også FUG.no. 

❏ Trafikk/lyskryss. Det har vært mange møter med myndighetene. FAU ønsker å sikre 
skoleveien for barna våre, vi blir en større skole. 

❏ FAU-representantene har taushetsplikt! Viktig at dette overholdes. 

Sak 1-2 - Skolens ledelse informerer 
❏ Elevundersøkelsen ble gjennomført høst 2015. Skoleporten.no gir mer informasjon om 

elevundersøkelsen. Østensjø skole ligger godt an i forhold til område B, som Østensjø 
skole tilhører. Ny elevundersøkelse utføres før jul. 

❏ Få foresatte henter frem skriftlig vurdering på “It’s learning”. Vanskelig å finne frem på 
nettsiden, skolen arbeider med en kanalstrategi. 

❏ PALS har nå færre fokusområder over lengre tid, dette gjenspeiles i skolens strategiske 
plan. 

❏ Nytt bygg/utbygging ligger litt brakk da Byantikvaren stiller spørsmål ved riving av den 
gule paviljongen ( bygget er oppført i 1952/1954). Skolen avventer Undervisningsbygg 
for forslag på nye tegninger. FAU følger utviklingen tett. 

- Trinn 1: Ny paviljong er satt opp 
- Trinn 2: Utvidelse av nytt bygg - er ikke påstartet 
- Trinn 3: Forbedring av gamle bygg, byggene skal være universelt utformet 
❏ Diskusjon om de gamle skolegrenser er tilbake til neste skoleår, må sjekkes. 

Skolegrensene blir offentliggjort i november 2016. 
❏ Hudøy er til diskusjon mellom skolens ledelse, foreldre-representanter som har vært 

med å arrangere og FAU sin leder.  
❏ Østensjø skole blir 100 år 18. mars 2018.  
❏ Skolens ledelse har nå besatt alle lederposisjoner med faste stillinger. Dette er bra for 

skolens stabilitet. 

 
Sak 1- 3 - Økonomi 
Økonomien er bra, FAU har kr 151 000 på konto.  

- Faste utgifter for FAU er støtte på kr 150,- pr.elev til leirskole eller 7 klasse avslutning. 
Klassen må søke FAU. 

- Vedtatt å bruke en del på temakveld høsten 2016. Kristin Oudmayer bestilles som 
foredragsholder enten den 8. eller 23. november. Hanne setter dato i samråd med 
Oudmayer. 

- Det er vanlig at FAU gir gave i forbindelse med jubileum, nivå og om det skal gis en gave 



til skolen i forbindelse med 100-års jubileet må besluttes som egen sak. Elevrådet er 
bedt om gi innspill på hva de ønsker seg. 

 
Sak 1-4 - Valg 
Valg av verv: 
- Leder: Hanne Huitfeldt 
- Nestleder: Svein M. Birkemoe 
- Økonomi-ansvarlig:  Agnes L. Turi 
- Referent: Elisabeth Hrubos-Strøm 
- SMU (består av ledelsen, politiker, elevrådsrepr., FAU-rep., vaktmester):  Silje Sommersol 
- AKS-ansvarlig: Camilla Bakke 
- Kommunikasjons-ansvarlig ved behov: Silje Sommersol 
 
Planlegging av skoleåret og arbeid fremover: 
 
Forslag om 3 arbeidsgrupper i år:  

- Byggegruppen: 
- Trafikkgruppen: vil jobbe for en trygg skolevei 
- Sosialgruppen, arrangementer for barn / foreldre:  

 
Hvilke aktiviteter og hvem som vil sitte i hvilke grupper besluttes på oktobermøtet. 
 
Møteplan for FAU 
-  Hver 2. tirsdag i måneden mellom 19.30-21.30 
-  Arbeidsgrupper og informasjon fra ledelsen vanligvis annenhver gang. 
 

 
Sak 1-5 - Eventuelt 

❏ Reflekskampanje; FAU pleier å bidra med premie til reflekskampanje som lærerne 
arrangerer, tas på neste møte. Tid for reflekskampanje må også settes (husk at klokken 
stilles en time tilbake). 

❏ Leirskole er forhåndsbestemt - uke 37 på klassetrinn 7 til Vassfaret. Skolen bestiller på 
vegne av alle klasser. 

❏ Saker for AKS tas med til møtet med Hanne Burum. 
❏ Skal og kan maksbeløpet for mat økes på AKS? I dag er det 50 kr per barn. 
❏ Camilla har booket møtedato for å snakke med Hanne Burum om AKS-spørsmål. 
❏ FAU ved leder sender en henvendelse til Nordre Skøyen Hovedgård om ønske å sette 

opp en avtale for kommende 7 avslutninger. 
 

 



Neste møte: Tirsdag 11. oktober kl 19.30 


