
  

Referat fra FAU-møte nr. 3, 2018 / 2019 

Når: Tirsdag 13.nov.  
Møteleder: Patrik Pedersen 

Referent: Tone Viljugrein 

 
Klasse   Navn 

1A  FAU Kjetil Sahlberg 

1B FAU Linh Tuyet 

1C FAU Kai Atle Haakonsen 

2A FAU Siw Skogseth Fossmark 

2B VARA FAU Anna Magdalena Hellner 

2C IKKE REPRESENTERT   

3A FAU Solveig Holmedal Ottesen 

3B IKKE REPRESENTERT   

3C FAU Lars Kosberg 

4A FAU Patrik Pedersen 

4B FAU Tone Viljugrein 

4C IKKE REPRESENTERT   

5A VARA FAU Per Gussgaard 

5B FAU Silje Andresen 

5C: FAU Therese Næss Marthinsen 

6A: FAU Morten Svalebjørg 

6B: IKKE REPRESENTERT   

6C: FAU Randi Anne Ervik 

7A FAU Silje Beate Davidsen 

7B FAU Ole Jørgen Bull 

7C FAU Line Bandhusena  

 

 

Sak 3-1 Godkjenning av innkallelse og referat fra FAU møtet nr. 2 – 

oktober 
Kommentarer til utsendt referat: Ingen kommentarer. Innkalling også godkjent. 

 



Sak 3-2 Informasjon om utbyggingen av Østensjø skole 
Mesteparten av møtet gikk med til å få en presentasjon om byggeprosessen og de nye byggene ved 

Østensjø skole. Helene Damsgaard og Leif Nygård fra Undervisningsbygg sto for denne. 

Følgende av presentasjonen er referatført: 

Byggestart forsinket: 

Byggestart forsinket. Håper å komme i gang i januar. I og med at det skal bygges fortau er det 

noe strid om den delen av Fugleliveien som går langs med skolen. I tillegg er denne delen av 

Fugleliveien en gammel middelaldervei og det er noen restriksjoner forbundet med dette. 

Undervisningsbygg håper å kunne få avklart alt dette til over jul.  

Byantikvaren er også opptatt av byggeprosessen fordi det er en vernesone på nedsiden av 

byggene.  

Fremdriftsplan  

Undervisningsbygg venter på igangsettingstillatelse for å kunne begynne å grave i januar.  

Undervisningsbygg tar sikte på å bli ferdig til skolestart 2020. Per nå skal de være ferdige 

1.8.2020 – etter dette: prøvedrift i ett år 

Plan for sikkerhet  

Adkomst fra Nord: Det er etablert en dropsone i Terrasseveien med gangveie over tomta der 

rektorboligen sto for de som kommer ovenfra (Fugleliveien).  

FAU: Usikker på om dette fungerer så godt. Det bør skiltes bedre. Trafikkgruppa følger opp 

dette og tar kontakt med Bymiljøetaten.  

Adgang fra Øst: Fungerer som tidligere.  

Adkomst fra syd og vest: Tryggest for ungene å bruke fortauet på nedsiden av Østensjøveien, 

krysse fotgjengerfeltet ved rundkjøring og deretter gå opp den nye gåtraséen fra 

Østensjøveien.  

Betydelige nedgravinger som skal gjennomføres i forbindelse med byggingen av Vestbygget 

og Nordbygget. Undervisningsbygg gjorde rede for inngjerdingene rundt rive- og 

bygningsområdene.  

Gymsalen skal holdes åpent hele byggetiden.  

I en periode frem i tid kommer det til å bli en utfordring med biler som kommer inn med 

store elementer som skal losse av og på. All inntransport vil skje med en gående følgemann. 

Stort fokus på sikkerhet, både hos entreprenør og Undervisningsbygg.  

Inspill fra FAU: 

- Barna skal få informasjon når dette kommer i gang. Da skal rektor Terje gå rundt i klassene 

og informere.  

- Angående tungtransport må man tenke på at barn går fra skolen allerede i 13-tiden. Det skal 

ikke kjøres tungtransport mellom 0715 og 0900. Entreprenøren skal lage en plan for dette 

når det nærmer seg.  



- Involvere elevrådet igjen når det for eksempel gjelder påvirkning av utearealet. Kan også 

tenke at elevrådet kan bli noe invitert i fargevalg og møbler.  

- Informasjon. Hvordan skal skolen holde foreldre oppdaterte på byggingen? Det er ok å 

informere på nettsidene, men det er viktig med jevnlig oppdatering for å slippe spørsmål og 

spekulasjon, og ikke minst misnøye med at det ikke gis informasjon.  

- Skolens nettsider kan gjerne oppdateres hver uke, men det trenger ikke nødvendigvis være 

så mye hver gang. Er det ikke noe fremdrift i prosessen, går det også an å skrivet det. 

Annet knyttet til besøket fra Undervisningsbygg: 

Undervisningsbygg kan bidra til refleksvester. Silje holder i dette hos oss og følger opp overfor 

Undervisningsbygg for å sjekke om de kan stille med vester til Reflekskampanjen neste uke. 

 

Sak 3-3 Informasjon fra skolen  
- Det er ansatt to nye lærere.  

- Skolen jobber for å bli sertifisert som Miljøfyrtårnskole, det innebærer både å ta vare på 

skolen og det psykososiale miljøet. Det gjennomføres miljøuke og større prosjekter knyttet til 

miljø på ulike nivåer. 

 

Sak 3-4 Informasjon fra Natteravnene (utsatt til neste møte) 
ved Line  

 

Sak 3-5 Informasjon fra SMU (Skolemiljøutvalget) 
ved Therese  

- Ingen politikere møtte opp, men Therese, to fra elevrådet og assisterende rektor Tanja 

- Elevene ønsker seg veldig en ballvegg. Men i denne byggeprosessen er det fint å vente til 

denne er over. 

- Trivselsundersøkelsen (2017-2018) viser nedgang i mobbingen på skolen. Bedre resultater i 

år enn i fjor. Elevrådet har pleid å komme og orientere oss om dette. Vi må få til det i år også. 

- Plangruppe ved skolen – vil gi penger til en veldedig organisasjon. Lyst til å samle hele skolen 

til å delta i dette. Hvilken organisasjon det blir skal velges sammen med elevrådet.  

- SMU skal møtes en gang i kvartalet. Har møte uavhengig om politikerne kommer eller ikke. 

FAU må finne ut hvem som skulle møtt og hvilke partier de representerer. De er valgt av 

bydelsutvalget for å representere. Da bør de stille også. 

 

Sak 3-6 Informasjon fra møte i skolegruppe A og B  
ved Patrik 

- Oslo kommunale foreldreutvalg. Patrik delte ut brosjyre. 

- Møte på Manglerud skole 7. november. Temaet var trekantsamarbeidet – Skole – Driftsstyre 

- FAU 



- Østensjø skole er vertskap for skolegruppemøte 6 februar 2019. Vi planlgger dette på FAU 

sitt møte i januar. 

Sak 3-7 Refleksaksjon 19. november  
ved Trafikkgruppa 

Reflekskampanjen skal vare to uker og starter mandag 19 nov. Vi trenger å stille minst fire 

foreldre med gule vester denne morgenen. Skolen stiller med hvert fall en. Vi prøver å være 

tilstede fra 0730 og 0830 

o Følgende stiller: Ole (7b), Silje (7a), Solveig (3A), Kjetil (1A) 

o Skolen må informere godt om dette i inneværende uke 

o Følgende må inn i FAUs årshjul: Søke om refleksvester – Gjensidigestiftelsen innen 

14.oktober 

Vedtatt: FAU stiller med premie for reflekskampanjen: Beste klasse får kr. 750,- for 1.-4. trinn 

og tilsvarende for klassetrinnene 5-7.  Skolen har et opplegg med å sette poengsum – de som 

har flest poenger får pengepremie. 

Sak 3-8 Gruppearbeid 
Det ble ikke tid til dette i dag 

Sak 3-9 Eventuelt   
Husk innspill til saker! 

Saker å følge opp: 

i. Trivselsundersøkelsen - Elevrådet har pleid å komme og orientere oss om dette. Vi må få til 

det i år også. 

ii. Vi planlegger KFU-møtet i februar på møtet vårt i januar 

iii. Finne ut hvilke politikere som skal stille i SMU 

iv. Få inn i årshjulet frist for å søke Gjensidigestiftelsen om gratis refleksvester (ca. 14 okt) 


