
 

 

Referat fra FAU-møte nr. 6 2020/2021 

Østensjø skole 
 

Møtested:  Teams 

Dato:   Tirsdag 08. februar 2021 

Tidspunkt:  Kl. 19.30 

 

Møteleder: Bjørnar Øien/Kjetil Sahlberg 

Referent: Eirik Nordby 

Til stede 

1A FAU  Lise Craig 

1B FAU Solveig L. Berg 

1C FAU Sigrid Wilter Slørstad 

2A FAU Silje K. Bjørkås  

2B  FAU  Bjørnar Øien 

2C FAU 
Vara FAU 

Eirik Nordby 
Rune U Reitan  

3A  FAU Kjetil Sahlberg 

3B   FAU  Tore Skjeggestad 

3C FAU Kai Atle Haakonsen 

4A FAU  

4B   FAU Morten Floberghagen 

4C FAU Cathy Capdeville 

5A FAU  

5B FAU Rune Nordby 

5C: FAU Cathrine Heen 

6A: FAU Håvard Engum  



 

 

6B: FAU   Jannicke Krogh 

6C: FAU  Elisabeth Arfeldt Bergås  

7A  FAU   Annette Bjerke 

7B FAU Gunnfrid Ljones Øierud 

7C  FAU   Elisabeth Hrubos-Strøm 

 

Saksliste: 

Sak 7-1 Godkjenning av innkalling og referat 

Innkalling og referat ble godkjent med følgende kommentarer: 
- Det er viktig at det meldes klart og tydelig om det er avvikende 

møtetidspunkt. 

- Silje Krogstad Bjørkås får ikke innkallinger i epost. 

 

Sak 7-2 Informasjon fra skolen – v/Rektor Terje Bergesen 

- Informasjon fra rektor om rødt beredskapsnivå på skolen fram til 

påske. Målsetningene er at alle elevene skal være på skolen så mye 

som mulig. 

- Utbyggingen går framover. Det er litt forsinket på utsiden, men I rute 

på innsiden av byggene. Målsetning om å flytte inn I Bygg Vest I 

midten av Mai. 

- Vil FAU bidra når skolehagen skal bygges opp igjen?  

- Skolen planlegger en markering onsdag 12. Mai. FAU kan bidra med 

noe her om vi ønsker. 

- Det diskuteres om skolen skal endre noe på informasjonen om 

nettvett, sosiale medier og overgrep, men det er ikke gjort noe med 

dette enda. Vi skal ta opp dette på neste møte, og alle oppfordres til å 

bli med i en slik gruppe. Silje Krogstad Bjørkås melder seg til å lede 

en slik gruppe. 

- Spørsmål om kjeks og saft blir dekket av skolen eller klassekassa er 

ikke blitt avklart. Rektor skal svare til neste møte. 

 



 

 

Sak 7-3 17.mai-feiring 

- Arbeidskomiteen fra 4de klasse er fortsatt ikke fulltallig, men har fått 

alle notater fra fjorårets komite og arbeidet de gjorde. 

- Vi går ut ifra at markeringa blir digital, og at vi vil kopiere opplegget 

fra 2020 med lotteri og forhåpentligvis en flaggborg og korps. 

- Kommunen har ikke noe informasjon, men vil legge dette ut på 

nettsidene I månedskiftet April/Mai. 

- Bør vi gå bredere ut for å hente inn premier til lotteri I år? Det kan 

være vanskelig å få næringslivet til å bidra sånn året har gått. 

- Skal vi heller finne på noe gøy for skolen istedenfor lotteri? Om det 

ikke er mye penger i et lotteri kan vi kanskje ha en quiz? 

Arbeidskomiteen tenker på saken og kommer med forslag til neste 

FAU-møte. 

Sak 6-4 Skolepatrulje 

- Dagens ordning med skolepatrulje utgår, men det vil komme en 

annen ordning istedenfor med hjertesoner.  

- Vi vet ikke hva skolen tenker om de ønsker å videreføre 

skolepatruljeorningen i dagens form eller ikke. 

- Det virker ikke som om hjertesone-ordningen ikke vil bidra med noe 

som ikke skolen eller FAU allerede gjør i dag. Eventuelle nye 

ordninger må FAU eller skolen stå for selv. 

- FAU stiller krav til skolen om å bli en Hjertesone-skole. FAU kan bidra 

med en mindre gruppe for å hjelpe til med dette. 

- Bjørnar Øien sender epost til rektor om dette og vi setter opp saken 

på neste FAU-møte. 

Sak 6-5 Diverse 

- Droppsonen ble diskutert og vi må se hvordan denne blir brukt i 

forhold til trafikksikkerheta for barna. FAU må be rektor forklare 

hvordan de tenker å bruke droppsonen sett i lys av hjertesone-

ordninga. 

 

De neste møtene: 

 

• 13. april 2021 Teamsmøte 

• 11. mai 2021 Teamsmøte 



 

 

• 08. juni 2021 Teamsmøte 


