Referat FAU-møte nr. 4 2020/2021 Østensjø
skole
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Teams
Tirsdag 8. desember 2020
Kl. 19.30 – 21.00

Møteleder: Kjetil Sahlberg
Referent: Gunnfrid L. Øierud

Til stede
Lise Craig

1A

FAU

1B

FAU

Solveig L. Berg

1C

FAU

Sigrid Wilter Slørstad

2A

FAU

Silje K. Bjørkås

2C

FAU

Eirik Nordby

3A

FAU

Kjetil Sahlberg

3C

FAU

Kai Atle Haakonsen

4A

FAU

Morten Floberghagen

2B

3B

4B

Rune Nordby

4C

FAU

5A

FAU

Cecilie Norstrøm

5B

FAU

Rune Nordby

5C:

FAU

Cathrine Heen

6A:

FAU

Håvard Engum

6B:

FAU

Jannicke Krogh

6C:

FAU

7A

Elisabeth Arfeldt Bergås
Annette Bjerke

7B

FAU

Gunnfrid Ljones Øierud

7C

Saksliste:
Sak 4-1 Godkjenning av innkallelse og referat
Korrigering av referent fra sist, ellers godkjent.
Sak 4-2 Informasjon fra skolen – v/Rektor Terje Bergesen
Fortsatt på gult nivå, men har hatt lite smitte på skolen. Nå er det fokus på å gjennomføre juleforberedelser på en måte som gjør at ingen må være i karantene i juleferien. Dermed blir det tilpasninger av aktiviteter, eksempelvis blir det ikke julegudstjeneste eller felles juletregang, og lærere vil være i færre ulike klasser siste
uke før jul.
Utbygging: lekeplassen ser ut til å kunne åpnes igjen nå snart. Ellers: alt skal være
ferdig til skolestart 2021, men begynner så smått å flytte inn i mai.
Sak 4-4 Refleksaksjon
Aksjonen gikk fint. 1a og 6a vant og får penger til klassekassa - gratulerer!.
Sak 4-5 Medlem i driftstyret
Status: Morten Floberghagen sitter et år til, Stian Skrefsrud er ferdig med sin periode, men kan eventuelt gjenvelges (men sitter ikke i FAU nå). Kai-Atle Haakonsen
er vara for Stian Skrefsrud.
Representanter velges for to år om gangen og velger per kalenderår. Omfang av
vervet: 5-6 møter per år - arbeider med økonomi, strategisk plan, framdrift på ulike
områder etc. Første møte 1730-1930 onsdager 20. jan. Hvis noen ønsker å få vite
mer om verv, kan Morten eller Stian spørres, og referat fra møtene ligger på
skolens hjemmeside.
Spørsmål: må en velges for to år, eller går det an å velge for ett år?
Det er ideelt om medlem i driftsstyret også sitter i FAU, men ingen meldte seg til
vervet. Stian har sagt seg villig til å fortsette - kan han eventuelt velges for ett år?
Vi skyver saken til neste FAU-møte (det foregår før første møte i driftsstyret) og
håper noen da vil stille til valg.

De neste møtene:


12 januar 2021



09. februar 2021



09. mars 2021



13. april 2021



11. mai 2021



08. juni 2021

