
Referat fra FAU-møte nr. 2, 2016 / 2017 
2016-10-11 
 

Møteleder: Hanne Huitfeldt 

Referent: Torstein Reistadbekk 

 
Til stede: 
 

1a Silje Sommersol 1b Turid Eik 

1c Lars Kosberg   

2a Patrik Pedersen 2b Markus ( vara) 

2c    

3a Susanne Skofteby 3b Vandna Sharma 

3c Camilla Bakke   

4a Helge Penne 4b Alfa Sommersol ( vara) 

4c    

5a  5b Torstein Reistadbakk 

5c Line ( vara)   

6a Svein M. Birkemoe 6b Hanne Huitfeldt 

6C John Harald Kåsi   

7a Inger Marie Eide 7b Agnes L. Turi 

 

Sak 2-1- Godkjenning av dagsorden 
- Innkallelse godkjent 
- Referat godkjent med en endring vedr. leie av Nordre Skøyen hovedgård. Sendes til 

rektor før det endelige legges ut på skolens hjemmeside 

 



Sak 2-2 - AKS 
Camilla Bakke har avtalt møte med Hanne Burum.  
 
Temaer å ta videre er :  
Noen foreldre har etterlyst klargjøring av rutinene på AKS vedr. mobbing. Skolen opererer med 
nulltoleranse ovenfor mobbing, og da AKS er en integrert del av skolen må det samme gjelde 
her. FAU etterlyse en klargjøring av AKS sine rutiner på området. 
Et forslag som kom opp var tettere dialog mellom foreldremøter og AKS. 
Andre teamer som kom opp og vil tas med er informasjonskanaler og matservering.  
Og hva gjøres av trivsel undersøkelse og hvordan fungerer klær/garderober nå. 
 
Camilla tar med saker til Hanne i møte og Hanne Burum melder tilbake 8 november. 

Sak 2-3 Nytt fra skolen 
Nasjonale prøver skal gjennomføres kommende uke, ellers lite nytt. 
 
Hudøy. 
Dette har vært et foreldreinitiativ. Skal det fortsette slik? FAU skal ha et møte om dette med 
rektor og initiativtakerne 26/10. 

Sak 2-4 Eventuelt 
Trafikk. 
Vi ser at det er utført utbedringer i krysset Dalbakkveien/Terasseveien. Svingkurven har hatt en 
altfor stor radius og gitt et stort, åpent kryss det tar lang tid å forsere for fotgjengere og det har 
tillatt høy fart og uoversiktlig kjøremønster. Krysset er nå innsnevret. 
Trafikkgruppa utførte trafikktelling før Brynstunnelen ble stengt. Lokalbefolkningen fryktet 
snikkjøring gjennom boligområder, men inntrykket så langt er at økningen har vært liten. Det ble 
foreslått å gjennomføre ny trafikktelling når togstreiken er ferdig for å vite mer sikkert hvor stor 
økningen har vært. 
 
Reflekskampanje 
FAU har tidligere hatt en kampanje over to uker med premiering. Dette ble gjennomført av 
skolen og integrert inn i undervisningen. FAU vedtok å sette av 1500 kroner til premier i år, 
f.eks. 750 til 1-4 trinn og 750 til 5-7, eller 1000 i 1. premie og 500 i 2. premie.  
 
Seminar med Kristin Oudmeyer 
Vi foreslår 7 eller 8 november. FAU sender ut informasjon så fort dette er klart. Skolen tar dette 
inn i undervisningen. Budskapet henvender seg hovedsakelig til de eldste, vi bør derfor også 



vurdere et tilbud til de yngste. 
 
Kodetime for alle / kodedag for jenter 
5-11 desember vil det arrangerers kodetime. Dette er et lavterskeltilbud der det ikke stilles store 
krav til lærernes forkunnskaper. Opplegget er ferdigsydd. (“Lær kidsa koding” ) 
 
I løpet av oktober skal jentene på 5. trinn på kodeseminar. Dette er på inviativ fra lærer. Gutta 
får et eget opplegg senere. 
 

Sak 2-3 - Arbeidsgrupper 
FAU ble delt opp i tre arbeidsgrupper. Disse satte seg sammen og tok opp noen saker. 
Resultatet av diskusjonene ble ikke referert. 
3 arbeidsgrupper i år:  

- Byggegruppen: jobber for planlegge ny skole og området rundt 
- Medlemmer: Vandna, Turid, Silje, John Harald, Lars, Patrik 
- Trafikkgruppen: vil jobbe for en trygg skolevei 
- Medlemmer: Helge, Agnes, Torstein, Svein 
- Sosialgruppen, arrangementer for barn / foreldre:  
- Medlemmer: Inger Marie, Susanne, Marcus / Pål, Line / Marianne 

 
Neste møte: Tirsdag 8. november kl 19.30 


