
Referat fra FAU-møte nr. 4, 2018 / 2019 

Når: Tirsdag 11.desember 
Møteleder: Patrik Pedersen 

Referent: Tone Viljugrein 

 

 TILSTEDE  
Klasse   Navn 

1A  FAU Kjetil Sahlberg 

1B VARA FAU Håvard Kristiansen 

1C IKKE REPRESENTERT   

2A VARA FAU Annie Mette Riis 

2B FAU Petter Tiltnes 

2C FAU Cathy Capdeville 

3A VARA FAU Jan Langlo 

3B VARA FAU Catrine Harlia 

3C FAU Lars Kosberg 

4A FAU Patrik Pedersen 

4B FAU Tone Viljugrein 

4C IKKE REPRESENTERT   

5A FAU Toril Schlechter 

5B VARA FAU Lena Moen 

5C: FAU Therese Næss Marthinsen 

6A: FAU Morten Svalebjørg 

6B: IKKE REPRESENTERT   

6C: FAU Randi Anne Ervik 

7A IKKE REPRESENTERT   

7B FAU Ole Jørgen Bull 

7C FAU Line Bandhusena  
 

Sak 4-1 Godkjenning av innkallelse og referat fra november 
Sak 3-5: Det er Trivselsundersøkelsen (elevundersøkelsen) 2017-2018 som viser nedgang i 

mobbingen på skolen. Dette må presiseres i referatet. 

 

Sak 4-2) Info fra skolen 
v/Patrik 

A) Resultat fra reflekskonkurransen: 

- Gruppe 1) vinner 1-4 klasse - 1C  

- Gruppe 2) vinner 5-7 klasse – 5C 



Oppdrag til FAU-kontaktene i disse klassene er å fremskaffe kontonr til klassekassene så 

premiebeløpet kan overføres. 

Det kommer etter hvert refleksvester fra Undervisningsbygg selv om de ikke rakk kampanjen.  

B) Elevundersøkelsen: Elevrådet kommer til oss i februar og forteller om undersøkelsen 

C) De nye lærerne har begynt (ble orientert om sist møte) 

D) Er det en regel at alle klasser skal oppleve bytte av lærer i løpet av de  syv årene på Østensjø? 

Vanligvis bytter de en gang, men ingen fast regel knyttet til dette. Hvis noen opplever et 

bytte av lærer som de ikke forstår, som kommer brått el l, kan FAU-representanten be om et 

møte med rektor, sammen med klassekontakten.  

E) Kommunikasjon og informasjon fra skolens side – dette er noe vi må følge opp videre i FAU-

arbeidet 

 

Sak 4- 3 Informasjon om (natte)kveldsravningen 

Trasop, Oppsal Godlia og oss deler denne ordningen hver fredag. Det betyr hver fjerde fredag. Hvis 

andre har lyst til å være med, kan informasjonen hektes på referatet fra FAU. 

 

Sak 4-4 Leirskole 

Til diskusjon: Skal FAU være med på å finansiere 50 % av 4.overnatting under leirskoleoppholdet? 

Skolen er nå forpliktet til å finansiere tre netter. De vil finne midler til halvparten av den 4.natten.  

Regnestykke:  

 Kost 4. natt 650 kr 

 FAUs andel  325 kr 

 Antall elever  84 elever 

Kostnad  27 300 kr  

Til neste møte vil det foreligge et konkret vedtaksforslag, men stemningen er at vi går enstemmig inn 

for at FAU finansierer 50 % av 4.natten på leirskolen, med noen mulige forbehold etter 2021 da 

skolens nåværende leirskoleavtale løper ut. Patrik legger inn noen formuleringer i vedtaksforslaget 

som gjør at vi har noen forbehold. 

 

Sak 4-5 Eventuelt 

a) Låsing av AKS på morgenen: AKS-basen er låst mellom 0815-0830 for at klasserommene skal 

ryddes og lærerne få nødvendige beskjeder. Det skal være mulig å få tak i noen med gule 

vester som kan låse inn voksne hvis de har behov for å hente noe.  

b) 6.februar er Østensjø vertskap for skolegruppemøte i Oslo KFU 

 


