
 

Referat fra FAU-møte nr. 6 2018/2019  
  

Når: Tirsdag 12. februar 2019  

Møteleder: Patrik Pedersen  

Referent: Tone Viljugrein 

 

 TILSTEDE  
1A  FAU Kjetil Sahlberg 
1B FAU Håvard Kristiansen 
1C FAU Kai Atle Haakonsen 
2A VARA FAU Annie Mette Riis 
2B FAU IKKE REPRESENTERT 
2C FAU Cathy Capdeville 
3A FAU Solveig Holmedal Ottesen 
3B FAU Catrine Harlia 
3C FAU Audun Turi 
4A FAU Patrik Pedersen 
4B FAU Tone Viljugrein 
4C FAU Stian Olsen Skrefsrud 
5A FAU IKKE REPRESENTERT 
5B FAU Silje Andresen 
5C: FAU Therese Næss Marthinsen 
6A: FAU Morten Svalebjørg 
6B: FAU IKKE REPRESENTERT 
6C: FAU Randi Anne Ervik 
7A FAU Silje Beate Davidsen 
7B FAU Ole Jørgen Bull 
7C FAU Line Bandhusena  
 

Sak 6-1 Godkjenning av innkallelse og referat fra FAU møtet nr. 5 - januar  
Godkjent innkalling og en kommentar til referatet. Sak 5-2, punkt 2. Der skal det stå … «skal 
behandles 16.01.2019» 

Sak 6-2 Informasjon fra skolen ved Rektor  
Utbyggingen starter i morgen (13. februar) med klargjøring av området for brakkerigg. Fikk vedtak fra 
Bymiljøetaten om at det kun er de kommende to dagene de kan sperre av fortauet i Østensjøveien. 
Veldig kort varsel, det er gitt tilbakemelding til Undervisningsbygg om det. 

 



Sak 6-3 Elevundersøkelsen presentert av Elevrådet.  
Storm, leder av Elevrådet, presenterte undersøkelsen. Dette er en undersøkelse som gjennomføres i 
regi av Utdanningsdirektoratet. Den skal være ferdig i midten av desember hvert år. Det er 5., 6. og 7. 
trinn som har besvart undersøkelsen. 

Skolen tar utgangspunkt i undersøkelsen for å se hvordan de kan jobbe videre med det som kommer 
frem i denne. I tillegg skal det diskutere ytterligere med Elevrådet hvordan man skal jobbe videre 
med resultatene fra Elevundersøkelsen.  

Generelt er det mye som har gått litt nedover, det betyr at det har vært en bevegelse i negativ 
retning siden sist måling. Dette kan være en naturlig variasjon, men skolen ønsker heller ikke at det 
skal bli en trend.  

5 er beste oppnådde skår. Overordnet sett var trivsel i fjor på 4,5. I år er trivselen nede på 4,3. Ikke 
noen klasser eller trinn som peker seg noe spesielt ut her, en jevn trend. 

På grunn av brannsikkerhet har man fått inn skap i gangene. Dette er ryddig og oversiktlig, men det 
er trangt, noe som fører til en del knubbing og knuffing. På grunn av utbyggingen har det generelt 
blitt mye trangere. Flere rom eks keramikkrom, datarom har blitt garderober. Samlet sett kan dette 
påvirke skolemiljøet negativt. 

Skårene fra undersøkelsen blir publisert på skolens nettsider.  

Kommentarer fra FAU under dette punktet: Skolemiljøutvalget (SMU) hadde møte for en uke siden. 
Da var det tema at språkbruken er forverret, både mellom elever, men også overfor lærer. Opplever 
manglende respekt. Lærerne opplever at de er litt rådville. Hvordan kan skolen involvere foreldrene i 
dette arbeidet? Kan skolen ta et initiativ overfor foreldregruppa. Vi kan hjelpe til, men da må vi også 
involveres på et tidlig tidspunkt.  

Innspill fra FAU: Lærere må ikke ha så lav terskel for å ta kontakt med foreldrene, for eksempel sende 
ut en mail når det er mye uro el.l. 

 

Sak 6-4 Saker fra klasse 2A  
• Flyalarm – snakke om det i klassene i forkant? Kan skolen informere om dette?  

Terje: Sivilforsvaret pleier å informere rektor og skolen pleier igjen å informere elevene om dette 
i forkant. Denne gangen glapp imidlertid denne rutinen pga nytt personal på sentralbordet. 

• Foreldre opplevde at det var en kranbil på skolens område kl. 08.15   

Bommen sto åpen og kranbilføreren tenkte han kunne kjøre inn, noe han også gjorde. Dette skal 
ikke skje. Denne innkjøringen hadde imidlertid ingenting med utbyggingen å gjøre, men med noe 
annet som skulle repareres på skolens område.  

  

Sak 6-5 Nytt fra Driftsstyret v Stian  
Budsjett: Budsjettert med 150 000 i minus. I utgangspunktet handler det om lønnsutgifter. Utover 
det virker det som om skolen er komfortabel med de rammene skolen har.  

Utbygging: Nå er alle papirer sendt inn. Venter på igangsettingstillatelse. Undervisningsbygg mener 
at de skal klare å holde fristen. 



Strategisk plan: Nettvett settes på agendaen. Det ligger an til at man kjører et opplegg for hhv 3. og 
6. klasse hvor skolen går inn og tar ansvar. 

 

Sak 6-6 Eventuelt   
• Handlingsregel? På forrige FAU-møte snakket vi om at vi skulle etablere en eller annen type 

handlingsregel for hvor mye av egenkapitalen FAU til enhver tid kan bruke. En slik regel kan 
endres hvis man har simpelt flertall for dette. Forslaget kan være en handlingsregel som 
tilsier at FAU ikke kan bruke mer enn 20 prosent av de midlene man hadde tilgjengelig da 
FAU begynte. Dette kan man kun gjøre to år på rad, men ikke tre år – etter to år må det 
fylles opp igjen. Hvis man forholder seg til en sånn regel, kommer man aldri lavere enn 75 
prosent.  Med en handlingsregel og buffer risikerer man ikke å tømme kontoen helt. 
Forslaget er å endre vedtektene. Dette må vi ta opp til diskusjon neste gang. 
 

• På neste FAU-møte kommer lederen for 17.mai-komiteen.  
 

• KFU-møtet den 6.februar gikk bra (KFU-Kommunale foreldreutvalget). Temaene var 
elevundersøkelsen og SMU (Skolemiljøutvalget) – mye diskusjon rundt dette utvalget. Bra 
oppmøte, rundt 25 stykker. 
 

• Trafikkplanen for bydel Østensjø: Bydelsutvalget har utarbeidet denne. Bymiljøetaten styrer 
det. Kjetil gjorde rede for dette. I henhold til planene fra 2015 er han positiv over hvor mye 
som er gjennomført av hvert fall fartsdumper. Mange gode ideer og ønsker fra bydelen, men 
de sitter ikke med noe gjennomføringskraft så lenge det er kommunen som bestemmer.  
 

• Områdereguleringen på Oppsal. Skal FAU uttale seg noe i den sammenheng? Skal vi 
involvere oss noe i dette? Den første høringsrunden er nok godt, men vi kan sende en 
høringsuttalelse likevel. Silje sjekker litt rundt dette, hvordan vi eventuelt kan engasjere oss i 
dette.  


