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Referat fra FAU-møte 09. oktober 

Møte nr. 2 2018/2019 
 

Møteleder: Patrik Pedersen 

Referent: Tone Viljugrein 

Tilstede: 

Klasse   Navn 
1A  FAU Kjetil Sahlberg 
1B FAU Linh Tuyet 
1C FAU Kai Atle Haakonsen 
2A VARA FAU Annie Mette Riis 
2B FAU Petter Tiltnes 
2C VARA FAU Lina Støen 
3A FAU Solveig Holmedal Ottesen 
3B   IKKE REPRESENTERT 
3C FAU Lars Kosberg 
4A FAU Patrik Pedersen 
4B FAU Tone Viljugrein 
4C FAU Stian Olsen Skrefsrud 
5A FAU Toril Schlechter 
5B FAU Silje Andresen 
5C: FAU Therese Næss Marthinsen 
6A: FAU Morten Svalebjørg 
6B: VARA FAU Lillian Sørum 
6C: FAU Randi Anne Ervik 
7A FAU Silje Beate Davidsen 
7B FAU Ole Jørgen Bull 
7C   IKKE REPRESENTERT 

 

 

SAK 2-1 Godkjenning av innkalling og referat fra FAU-møtet i 
september 
Referatkorreksjon: feil på et navn i gruppeoversikten, men det endrer vi i dag. Ellers ble referatet 
godkjent.  
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SAK 2-2 Informasjon fra skolen v/rektor Terje 
- Helt nyoppusset personal/lærerrom 
- SMU (Skolemiljøutvalget) har møte i neste uke 
- Det finnes klassesett med kniver til spikking på uteskolen 
- 10.okt.  er Verdensdagen for psykisk helse. Dette markeres på skolen og helsesøster og 

sosiallærer kommer til å være aktive i forbindelse med dette. De vil ha særlig fokus på 6. og 
7. trinn 

- Skole i drift – reasfaltering av noe av plassen der bygnigene som er revet stod. Dett vil gi litt 
større skolegård. 

- I vår var det en brukerundersøkelse på AKS. Da kom det frem at skolen trenger å informere 
foresatte tydeligere at det er en sammenheng mellom skole og AKS. Dette vil skolen jobbe 
med. For øvrig var det en svarprosent på 72 prosent og de fikk mange innspill. Skolen og AKS 
tar med seg disse i sitt videre arbeid 

- Spørsmål: det er ulike merkinger i skolegården som har sammenheng med utbyggingen 
- Skolen har også en prosess gående i hht ansettelser for å overholde den fastsatte 

lærernormen 

SAK 2-3 info fra Driftsstyret v/Petter 

1) 20.sept var det møte. Økonomi var temaet. Skolen driftes godt. 
2) Leirskole og gratisprinsippet skulle vært tema på dette møtet. Denne diskusjonen trenger en 

runde til på neste møte før Driftsstyret eventuelt kommer tilbake til FAU med en formell 
henvendelse. FAU på sin side må ta opp igjen denne diskusjonen når henvendelsen fra 
Driftsstyret kommer.   

3) Fra 1.1.2019 må Østensjø skole tilby halvdag på AKS også i 1. og 2. klasse. Dette har ikke vært 
mulig hittil. 

SAK 2-4 Valg til Driftsstyret  
Svein Olav Møien Birkemoe (fast rep.) og Silje Sommersol (vara) sitter ut 2018, og det må velges nye 
for disse. 

Petter Tiltnes (fast rep.) og Patrik Pedersen (vara) sitter ut 2019  

FAU valgte for perioden 1.1.2019 – 31.12.2020: 

Fast medlem: Stian Olsen Skrefsrud (4C) 
Vara: Kai Atle Haakonsen (1C) 
 

SAK 2-5 Diverse info fra Patrik 
1) Oslo KFU – innføringskurs i FAU-arbeid den 18. okt. Patrik har sendt ut info om dette og 

anbefaler alle å delta på dette, hvis de har mulighet. Det er også møter i de inndelte 
skolegruppene som ligger inn under KFU. 7 november er det områdemøte på Manglerud 
skole. Da møter også områdedirektørene. Agenda er ikke klart enda, men Patrik sender 
ut så fort han får informasjon 

2) Den 6. februar 2019 skal vi Østensjø være vertskap for skolegruppemøte.  
3)  Patrik oppfordrer de som bruker Facebook til å bli medlem av FAU Østensjø  
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SAK 2-6 Sammensetting av arbeidsgrupper 

Ettermelding gjorde at arbeidsgruppene nå har følgende sammensetting: 

Trafikkgruppe: Silje, Kjetil, Silje, Lars  

Skoleutbygging: Petter, Kay Atle, Morten, Tone, Randi 

Skolemiljøgruppe: Linn, Solveig, Ingvild, Ole, Siri, Torill  

Kommunikasjon: Cathy/Lina inda, Therese, Siw, Line, Stian 

 

SAK 2-7 Grupparbeid 
Trafikkgruppa diskuterte:  

- Trafikksikkerheten rundt skolen 
- Reflekskampanje: Samme beløp på premien som i fjor: Beste klasse får kr. 750,- fra 1-4 og 

tilsvarende for klassetrinnene 5-7.  Reflekskampanjen er fra 19. november og to uker 
fremover.  

- Forsøker å skaffe refleksvester til elevene på skolen 

Skoleutbygging – gruppa diskuterte: 

- Sikkerhet for elevene i byggeperioden 
- Info om utbyggingen på skolens hjemmeside 
- Ønskelig at Undervisningsbygg også kommer og orienterer FAU på novembermøtet. 

Skolemiljø – gruppa diskuterte: 

- Diskusjon rundt hva fokus skal være dette året, diskusjonen fortsetter på neste møte: 
o Nettvett?  
o Hvordan kan foreldre være med og skape et godt læringsmiljø?  
o Skolemiljøundersøkelsen? 
o Skolemiljøutvalget? 

 
Kommunikasjon – gruppa diskuterte: 

- Skolens kommunikasjonsstrategi 
- Skoleutbyggingen –behov for informasjon for foreldrene  
- Vi inviterer Undervisningsbygg til neste møte jf samme innspill fra skoleutbyggingsgruppa 
- Hvordan responderer skolen på henvendelser fra foresatte?  

Nyttig med gruppearbeid. Vi prøver å ha det ca. annethvert møte. 

 

Sak 2-9 Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt 

 

Aksjonsliste: 
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- Viktig sak som kom opp under gruppearbeidet og som det kunne vært nyttig å diskutere 
videre: Hvilken rolle har FAU? Skal vi ha prioriteringer, skal vi ta standpunkt osv? Hva slags 
type forventninger kan vi skape hos de som henvender seg til oss?  

- Invitere Undervisningsbygg til neste møte 
- Også flere oppfølgingspunker under punktet om gruppearbeid 


