
 

 

Referat fra FAU-møte nr. 5, 2018/2019 
 
Når: 9.1.19 
Møteleder: Patrik Pedersen 
Referent: Silje Davidsen  
 
 
 TILSTEDE  
Klasse   Navn 
1A  FAU Kjetil Sahlberg 
1B FAU Linh Vuong 
1C FAU Kai Atle Haakonsen 
2A FAU Siw Fossmark 
2B FAU Petter Tiltnes 
2C FAU Cathy Capdeville 
3A FAU Solveig Holmedal Ottesen 
3B FAU Ingvild Aardalsbakke 
3C Ikke representert  
4A FAU Patrik Pedersen 
4B Ikke representert  
4C FAU Stian Skrefsrud 
5A FAU Toril Schlechter 
5B Ikke representert  
5C: Ikke representert  
6A: FAU Morten Svalebjørg 
6B: FAU Siri Bjerkreim Hellevik 
6C: FAU Randi Anne Ervik 
7A FAU Silje Davidsen  
7B FAU Ole Jørgen Bull 
7C Ikke representert  

 

Saksliste: 

Sak 5-1 Godkjenning av innkallelse og referat fra FAU møte nr. 4 - 2018/2019 
Innkallelse og referat ble godkjent uten merknader.  
 

Sak 5-2 Informasjon fra skolen ved rektor  
1. Oppstart av skoleutbyggingen er utsatt på grunn av manglende rammetillatelse. Alle 

foreldre varsles om dette ved melding i portalen og på skolens hjemmeside. Ny 
informasjon vil bli gitt når tidspunkt for oppstart er klar.  

2. Driftsstyremøtet 16.01.2019 skal behandlet følgende saker: 
- Budsjettet. Vedtak om gratis AKS (halvdag) innføres for 1. trinn i hele Oslo 
- Strategisk plan – prosjekt og satsingsområder for skolen følger budsjettåret 2019. 

Fokus er fellesløft og helhetstenkning.  



 

 

- Nettvett – skolen ønsker å arrangere felles kurs for aktuelle trinn 
- Les og regn i AKS 
- Elevundersøkelsen  
3. Det arrangeres elevrådskonferanse på Østensjø skole 24.1.19, med deltakelse fra 

Godlia og Trasop skole.  
 

Sak 5-3 Leirskole – Finansiering  
 
FAU diskutert saken på møtet i desember. FAU var positive til å dekke 50 % av kostnadene 
til en fjerde overnatting. FAU må ifølge reglementet gjøre det formelle vedtaket om 
økonomiske bevilgninger i påfølgende møte. Skolens avtale med leirskolen forlenges 
automatisk med ett år og har tre års oppsigelsestid.  
 
Forslag til vedtak:  
"FAU dekker 50 % av fjerde overnatting på leirskoleoppholdet for 7. klasse ved Østensjø 
skole. Vedtaket gjelder følgende skoleår:  
2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022  
 
Bevilgningen faller bort hvis skolen får økt tilskudd for å dekke en fjerde overnatting.  
 
Hvis skolen velger å ikke si opp kontrakten med leirskolen i løpet av 2019, må FAU høsten 
2019 gjøre nytt vedtak vedrørende støtte for skoleåret 2022/2023."  
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 

Sak 5-4 Forespørsel om støtte fra FAU  
FAU har mottatt søknad fra foresatt i 5A om økonomisk støtte til foredrag om nettvett. 
Arrangementet er i regi av barnevakten og et tilbud til foreldre og barn på 5. trinn.  
 
FAU setter pris på foreldreinitierte tiltak, men opptatt av at arrangement som skal innvilges 
økonomisk støtte må favne bredt og være rettet mot større grupper av elever/foresatte. Det 
oppfordres også til å benytte frivillige ressurser til arrangement på skolen.  
 
Vedtak: Søknaden ble avslått med begrunnelse i at arrangementet kun er et tilbud for 5. 
klasse.  
 

Sak 5-5 Etablering av arbeidsgruppe  
Referat føres ikke.  

Sak 5-6 Gruppearbeid  

Arbeidsgruppene diskuterte videre oppfølging av diskusjonspunkter fra høstens møter. Eget 
referat føres.  

Sak 5-7 Eventuelt  
Behovet for en «handlingsregel» knyttet til disponering av FAU sine oppsparte midler ble 
diskutert. Dette tas opp som egen sak på et senere møte. 


