
 

 

Møtereferat FAU-møte nr. 8   2020/2021 

Østensjø skole 
 

Møtested:  Teams 

Dato:   Tirsdag 13. april 2021 

Tidspunkt:  Kl. 19.30 – 20.30 

Møteleder: Bjørnar Øien 

Referent: Gunnfrid L. Øierud 

 

Til stede 

1A Vara FAU Karin Marie Drabløs Hsu  

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 Skjeggestad 

3C FAU 
Vara FAU 

Kai Atle Haakonsen 
Vandna Sharma 

4A   

4B   FAU Morten Floberghagen 

4C FAU Cathy Capdeville 

5A Vara FAU Lina støen 

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 8-1 Godkjenning av innkallelse  

Innkalling godkjent.  

Sak 8-2 Informasjon fra skolen – v/Rektor Terje Bergesen 

Fra tidligere: spørsmål om skolen støtter kjeks/saft/el til hundredagersmarkering. 

Svar: det gjør skolen.  

 

Utviklingssamtaler må kjøres digitalt på rødt nivå, men vil foregå nå. 7. trinn har 

litt senere utviklingssamtaler enn øvrige trinn, for å samtale om overgang til 

ungdomsskole.  

 

Med rødt nivå er klassene kohort-delt når en er inne i klasserommene, men 

tvillingkohorter kan gå på tur sammen og ha samme lekeområde (plasshensyn 

styrer at en ikke kan ha atskilte lekeområder). 

 

Utbygging går kontinuerlig. Nå ordnes sykkelstativ, gangveier etc. Noen bittesmå 

forsinkelser, men ikke noe som tyder på at det ikke er på plass til skolestart.  

 

Trafikk: Ordningen med skolepatrulje avsluttes etter dette skoleåret. Litt ulikt 

hvordan skolene i nærområdet løser det nå. Hva kan vi gjøre her? Trygg trafikk 

promoterer hjertesoner og i referatet fra forrige møte er FAU tydelig på å ville ha 

hjertesone. Det er ved fotgjengerfeltene i Låveveien og trafikk-lys-overgangen i 

Haakon Tveters at det har vært skolepatrulje. Skal vi ha nye trafikkvakt-løsninger 

av noe slag? Fint om løsninger kan utarbeides i samarbeid med trafikk-gruppe fra 

FAU.  

 



 

 

17. mai: det blir ikke barnetog i byen og normal rigg. Onsdag 14. mai blir det noe 

markering på skolen knytta til 17. mai (fordi 17. mai er mandag etter Kristi 

himmelfarts-helga). Det kom mange sider tips om markering fra KFAU, Bjørnar 

videresender e-post.  
 

Sak 8-3 17. mai 

Kan vi få til noe som skaper stemning i lokalmiljøet? Flaggborg, korhort-vise tog 

etc? Kan sjekke hva korpset skal gjøre og ev gjøre noe sammen. FAU lagde 

flaggborgen i fjor siden vi ikke kunne ha borgertog. FAU heiste flagget på skolen i 

fjor, må nok ta ansvar for det i år også. 
  
Fint om det skjer noe på 17. mai for at ikke dagen bare skal bli lik alle andre dager 

etter en litt ensformig vinter med lite begivenheter for mange. (Kan en få tidspunkt 

for å møte opp kohortvis på skolen for å få en is på et tildelt tidspunkt feks?) Eller 

noe annet - fint om komiteen ser på forslagslista som blir videresendt av Bjørnar.  

 

Sak 8-4 Skolepatruljeordning 

Kan vi ha ei gruppe på feks to-tre personer fra FAU som kan ha dialog med 

skoleledelsen om trafikksituasjon og ev trafikkvakter framover? Rune U. Reitan, 

Kjetil Sahlberg, Sigrid W Slørstad og Bjørnar Øien kan stille fra FAU.  

 

Sak 8-5 Eventuelt 

1) Litt mye krøll med teams-innkallinger fra skolen (eposter, tidspunkt og dato-

info). Vi forsøker å ta over innkallinger selv, Bjørnar ser på muligheter for å ta det. 

 

2) Sak fra sist om noen vil være med å arbeide med ev info/foredrag om nettvett, 

sosiale medier og overgrep. Vikitg tematikker forebyggende. Silje K. Bjørkås kan 

lede gruppa, Lina Støen, Bjørnar Øien og Elisabeth Hrubos-Strøm blir med.  

 

3) Utviklingssamtaler og pandemi-undervisning: Innspill om at utvilingssamtaler i 

mai i en av 7. klassene gjør at det er lite rom for å gjøre noe i etterkant - kan en få 

samtaler tidligere eller kunne det vært mulig med tre samtaler på 7. trinn? Eller 

større åpning for samtaler ved behov? En del opplevelser av utfordringer med lite 

oppfølging av elevers grupperbeid å teams (noen trinn har mye hjemmeskole). 

Også noe variabelt hvor godt assistentene fungerer som lærere for kohorter, uten at 

det oppleves lett å respondere til kontaktlærer. Men veldig ulike erfaringer fra ulike 

klasser - kan skolen bli bedre på å koordinere samkjøre/støtte hvordan lærere 

følger opp/informerer etc? Kan det bli noe forbedring på dialog om faglig arbeid 

med foreldre/elever? Samtale om plan og strategier for dette snakker vi gjerne med 

skoleledelsen om. 

  
 



 

 

De neste møtene: 

 

• 11. mai 2021 Teamsmøte 

• 08. juni 2021 Teamsmøte 


