
Referat fra FAU-møte nr 9 2016/2017  

2017-05-09  
  

Til stede:  
  

Møteleder:  Hanne Huitfeldt  

Referent:  Elisabeth Hrubos-Strøm  

1a   Silje Sommersol  1b  Turid Eik  

1c  Lars Kosberg      

2a  Patrik Pedersen  2b  Pål Hammersmark  

2c   Anette Skjerven Arnkværn   

(vara)  
  

    

3a   Suzanne Skofteby  3b   Vandna Sharma  

  

3c  Nadja Andersen (vara)      

4a  Helge Penne  4b  Dragana Zeljkovic  

4c  -      

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 Turi  

  

    

  



Sak 9-1 Godkjenning  
Ingen kommentarer til agenda. Referat godkjent.  

  

Sak 9-2 Info fra skolen ved rektor Terje  

17. Mai  

Østensjø Skole går som nr 114. Konkret informasjon om 17. mai kommer på hjemmesiden. Link til 

skolearrangement legges ut, starter kl 16. Hanne Burum er togleder. Tanja er skole sms/back-up. Ser 

ut til bli normal oppslutning til toget i år.  

   

Ansettelser  

Ferdig med ansettelser, gode lærere er ansatt. Informasjon vil komme til klassen og klassekontakt 

fortløpende. Ny kontorleder skal på plass.  

   

Foreldreundersøkelsen  

Informasjon kommer til høsten. Svarprosenten er 62%, det er bra.  

   

AMU-møte (Arbeidsmiljøutvalget), møte avholdes 10. mai.  

Undervisningsbygg har tatt kontakt med skolens ledelse og møtet med dem avholdes medio mai om 

"Skolen i Drift".  Agenda: Hvordan drive Østensjø skole mens den er under bygging. Hvilke tiltak må 

gjøres? Informasjon fra møtet i neste FAU.  

   

Skolevedtak for  2017/2018   

Skolevedtak ble gjort den 2. mai for 80 nye elever, alle har fått plass.   

   

Inneklima:  

De eldste byggene blir sjekket (hovedbygget og nedre bygg).  

   

Planlegging 100 års jubileum, 18. mars 2018, er i gang FAU 

ønsker stille opp i forbindelse med jubileumet.  

   

Sak 9-3 Sosial-komiteen informerer om temakveld for de yngre  
▪ Avholdt møte med ledelsen ved Terje Bergersen og Hanne Burum  

▪ Ref Kristin Oudmayer/tema: mobbing-tema. Kan opplegget som ble gjennomført i 2016 kopieres 
til yngre trinn?  

▪ Formålet er å skape felleskap på tvers av klasser og trinn  

▪ Diskusjon av ideer: Kan feks Kjetil & Kjartan komme i skoletiden, andre?  

▪ Et konkret forslag som jobbes videre i samarbeid med skolen er å benytte disco-festen og 

cowboyfesten til å diskutere mobbing  

▪ Plan for videre fremdrift er ikke landet, bør besluttes før siste FAU-møte  

   

  
    
  



Sak 9-4 Gjennomgang av innhold fra dokumentasjons-gruppen   
Foreløpig utkast ble gjennomgått i møtet. Den sendes ut på høring for neste møte og ferdigstilles før 
sommeren. Det må avstemmes om skrivet skal sendes ut 1. skoledag og gjennomgås på første 
foreldremøte for 1. trinn.  
  

Sak 9-5 Referat fra KFU områdemøte A og B ved Svein  
Dårlig oppmøte, 8 av 20 skoler var representert. Møtet ble holdt på Lambertseter skole.  

Områdedirektører stilte, ny standard for skole-hjem, opptatt av endring i opplæringsloven, SMU   

(Skolemiljøutvalget: politikere, elevrådet, skoleansatte) ble holdt rett før Driftsstyremøtet på 

Lambertseter. Ellers ble følgende emner diskutert: Digitale hjelpemidler, PALS, åpen skoledag, 

natteravngruppe, omdømmegruppe, årshjul, FAU grunnkurs i oktober.  

   

Hvem er SMU på Østensjø? Det er uklart hvem som sitter i SMU, fra FAU er det Silje Sommersol. Skal 

det etableres et årshjul for Østensjø skole?  

  

Sak 9-6 Kort status for 17. mai  
17.mai- komiteen er i rute. Invitasjon kommer denne uken.  Facebook-arrangement til 17. mai-
gruppa  er foreslått av FAU-leder og ble sendt ut.  
  

Sak 9-7 Førskoledager 7. og 8. juni   
Silje Sommersol representer FAU fra klokken 9-12. Østensjø-standarden blir presentert og deles ut.  

  

Sak 9-8 Eventuelt   
Organisasjonskonto og vedtekter - plan videre  

I dag står pengene på en privat konto. FAU forvalter i dag ca 110 000 kr. Hvis FAU skal gå over til 

organisasjonskonto er det en del bestemmelser som må følges som et vedtaksdyktig styre, og at 

noen av medlemmene må ha lengre verv enn i dag som leder og nestleder. FAU er positive til å 

etablere en organisasjonskonto. Suzanne Skofteby undersøker med Bøler FAU om hvilke vedtekter 

som gjelder til neste møte.  

  

Forespørsel fra skolen om pengebevilgning fra FAU   

Alle elever i 7, klasse har lyst til gå i flaggborgen. 10 flagg inkl. bandolærer må anskaffes. Skolen har 

forespurt FAU om kr 40 000 til nye flagg. FAU foretok en avstemning hvor 10 representanter var for å 

bevilge kr 20 000. 4 ønsket å bevilge kr 10 000. 2 stemte imot. 16 stemmeberettigede på møtet 

deltok. Beslutning: FAU legger inn 50% i potten hvis skolen kan investere i resterende beløp. 

Beslutninger som har økonomisk konsekvens skal varsles på agendaen for kommende møter.  

  

Årshjul for FAU  

Hanne og Svein lager forslag til neste møte.  

  

Punkter for neste møte:  

Elevrådet - status vennebenk  


