
 

 

Referat fra FAU-møte nr. 7 2018/2019 Østensjø skole 
 
 
 
Møtested:  Personalrommet 
Dato:   Tirsdag 12. mars 2019 
Tidspunkt:  Kl. 19.30 
 
 
 TILSTEDE  
1A  FAU Kjetil Sahlberg 
1B VARA FAU Håvard Kristiansen 
1C FAU Kai Atle Haakonsen 
2A FAU Siw Skogseth Fossmark 
2B   IKKE REPRESENTERT 
2C FAU Cathy Capdeville 
3A FAU Solveig Holmedal Ottesen 
3B   IKKE REPRESENTERT 
3C VARA FAU Audun Turi 
4A FAU Patrik Pedersen 
4B FAU Tone Viljugrein 
4C   IKKE REPRESENTERT 
5A FAU Toril Schlechter 
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   IKKE REPRESENTERT 
7C   IKKE REPRESENTERT 

 

Saksliste: 

Sak 7-1 Godkjenning av innkallelse og referat fra FAU møtet nr. 6 – februar 
Godkjent 

Sak 7-2 Informasjon fra skolen 



 

 

ved rektor Terje 
 

• Skolemelding om foreldreundersøkelse – merk seg at det er en forelder per barn, så den 
går ikke til alle 

• Påmelding til sommerskolen åpner i morgen. Den er åpen 13.-19. mars.  
• Østensjø er sertifisert som miljøfyrtårnskole. Fått blankett i Rådhuset. 
• Elevundersøkelsen – Storm og Sander og rektor har snakket om hva elevene ønsker å ta 

videre. Elevene vil gjerne jobbe videre med dette med arbeidsro. Vil også ha sterkere 
fokus på elevmedvirkning og tenker at dette kan påvirke lysten til skolerbeid. 

• Prosess med ansettelser av lærere, har utlysninger ute. Litt kamp om lærere for tiden, 
også pga den nye lærernormen. 

• Utbygging: Undervisningsbygg, eller etaten, har gitt tilbakemeldingen. Rammetillatelsen 
er ikke på plass enda. Dette innebærer at ferdigstillelsen er fem måneder forsinket. 
Nærmer seg en avklaring. Prøver å kompensere denne forsinkelsen med noen flere 
uteleker. Hva disse utelekene kan være, er til drøfting i elevrådet. 

• Språkbruk. Dette har også vært tema på Østensjø skole. Merker at språkbruken har blitt 
verre. Tenker seg en kampanje eller lignende. Håper å få med FAU på det. Fokuset bør 
være på hva vi kan si til hverandre som er hyggelig. Fint om FAU kan ta den 
diskusjonen, om ikke dere rekker i dag, så en annen dag. Tilbakemelding fra klasser hvor 
det har vært fokus på dette, har ført til en forbedring i språkbruken. Dette er ifølge 
lærerne i disse klassene. 

• Har også hatt møte med Stian i FAU om kommunikasjon. 
 

Sak 7-3 17. mai! 
Informasjon fra 17.mai-komiteen v/Birgitte Hagen, leder av komiteen. 
 
Status:  
Komiteen består av tre fra hver 4.klasse, totalt ni stykker. Roller er fordelt, men detaljene er ikke 
på plass. Men de har fått godkjennelse fra Ploitiet til å gjennomføre 17.mai, og det er en bra start. 
Det foreligger veldig god dokumentasjon fra tidligere. Det er enkelt å gripe fatt i oppgavene.  
 
Komiteen har ikke tenkt å foreta noen store endringer, heller ikke endringer i pris på salg i 
kafeen, leker osv, men dette henger også sammen med hva som blir prislappen på det som kjøpes 
inn. I slutten av april går vaktlister ut til klassene.  
 
FAU-representanter med erfaring fra 17.maikomité tidligere, kom med noen nyttige tips til 
Birgitte og komiteen. 

Sak 7-4 Endring i FAUs vedtekter 

Oslo 05.03.2019 

Beslutningssak FAU Østensjø skole - Endring av vedtekter for FAU ved Østensjø skole 



 

 

Bakgrunn: På møte i FAU 9. januar 2019 ble det besluttet at FAU vil dekke 50 % av kostnadene 
ved en fjerde overnatting i forbindelse med leirskole for 7. klassetrinn. Vedtaket er forpliktende 
og gjelder i første omgang frem til og med skoleåret 2021/2022. Etter dette vil det kreves et 
fornyet vedtak fra FAU om hvorvidt kostnadsdekningen skal videreføres. Gitt et klart ønske fra 
både skolen og FAU knyttet til at elevene skal få mulighet til en full uke på leirskole, så er det 
likevel naturlig at det legges til grunn at ordningen med subsidiering fra FAU trolig vil 
videreføres også etter 2022. 

Kostnaden knyttet til subsidiering av en fjerde overnatting tilsvarer omtrent forventet inntjening 
fra 17. mai arrangementene på skolen. Inntjeningen fra 17. mai arrangementene er p.t i prinsippet 
FAU sin primære kilde til inntekt. Dette medfører dermed i praksis at store deler av forventet 
inntjening i FAU er bundet opp mot forpliktelsene knyttet til subsidiering av leirskole. 

FAU hadde ved inngangen til skoleåret 2018/2019 opparbeidet seg en god likviditetsreserve. 
FAU har dermed tilgjengelige midler ut over det som kreves for å møte de økonomiske 
forpliktelsene man har påtatt seg. Dette gir FAU handlingsrom til å støtte utvalgte 
arrangementer/tiltak også ut over leirskolen.  

Dagens økonomiske handlingsrom er noe som har vært bygget opp over tid gjennom godt arbeid 
fra tidligere FAU ved skolen. Nåværende FAU har uttrykt et ønske om at fleksibiliteten som 
ligger i dagens likviditetsreserve ivaretas på en god måte med tanke på å møte fremtidige behov 
eller for å dekke opp for mulig svikt i inntektsgrunnlaget. Med utgangspunkt i dette har FAU 
diskutert hvordan dette kan gjøres på hensiktsmessig måte som over tid både ivaretar 
fleksibiliteten en god likviditetsreserve gir, samtidig som man i spesielle situasjoner gir rom for å 
bruke midler også ut over de inntekter som genereres i et enkelt år. På denne bakgrunnen har 
FAU formulert en «handlingsregel» knyttet til bruk av opparbeidet likviditetsreserve. 
«Handlingsregelen» er beskrevet i forslaget til vedtak under og foreslås inntatt i vedtektene for 
FAU ved Østensjø skole. 

Vedtak:  

FAU ved Østensjø skole besluttet at vedtektene for FAU skal endres slik at følgene 
«handlingsregel» inkluderes som et eget punkt i vedtektene: 

«FAU ved Østensjø skole skal som hovedregel innenfor et enkelt skoleår ikke bruke mer penger 
enn de inntektene som genereres innenfor det samme skoleåret. FAU kan dog i spesielle tilfeller 
innenfor et enkelt skoleår unntaksvis levere et underskudd tilsvarende 20% av tilgjengelig 
likviditetsreserve (bankinnskudd) ved inngangen til skoleåret. Et slikt unntak fra hovedregelen 
kan kun besluttes for inntil to (2) skoleår på rad før likviditetsreserven må føres tilbake til 
opprinnelig nivå.»      

Sak 7-5 Trafikktiltak – skoleveier i bydel Østensjø 
v/Silje Beate Davidsen 
Spilte inn skriftlig til Bydelen at det er uheldig at FAU ikke har vært involvert i dette arbeidet 
som åpenbart har pågått en stund. I henvendelsen nevnte vi spesifikt Oppsalsveien og 



 

 

Fugleliveien. Nevnte også Thygesens vei. Og at Håkon Tveters vei skulle vært gjort om til 
miljøfartsvei, men det har heller ikke skjedd. 
 
To andre trafikksaker i denne sammenheng: 

a) En foresatt har henvendt seg til FAU angående en utbygging i Fugleliveien. Han mener 
utbyggingen medfører en utrygg skolevei.  

 
Vedtak: FAU retter en henvendelse til Bydelens trafikkplan om en trygg skolevei og går ikke 
inn i enkelte konkrete byggesaker. Silje tar ansvar for dette.  

 
b) Områdereguleringen for Oppsal som vil berøre Østensjø skole hvis den blir gjennomført. 
Det er noen år til det blir bygging, men det er en omfattende plan som vil berøre Østensjø 
som skolekrets.  Mulig FAU burde spille inn at behovet for skole og barnehage bør 
kartlegges i denne prosessen.  

 
Vedtak: FAU sender et innspill til Plan- og bygningsetaten. Kjetil jobber ut et forslag. 

 
Generelt tips: Gå inn på Plan- og bygningsetatens nettsider, abonnere på endringer i saker, eks. 
Skoleutbyggingen.  

Sak 7-6 Eventuelt  
a) Silje: Deling av friminutt i byggeperioden. At for eksempel 1-4 klasse og 5-7 klasse har 

friminutt hver for seg. Hvis skolen begynner planleggingen nå, kan det kanskje legges inn 
i timeplanene fra august.  
Vedtak: FAU synes det høres ut som en god idé. Vi spiller inn dette til skolen. 

 
b) Innspill fra 2A: kan det arrangeres en klesbyttedag på skolen?  

Vedtak: Det finnes noen klesbyttearrangementer i nærmiljøet allerede, for eksempel i 
Bøler kirke. Blir mye å arrangerer dette for skolen. Heller ha en rutine for gjenglemte 
klær på skolen. 

 
c) Silje: Det er funnet natteravner til juli. 

 
d) Språkbruk: jf. det Terje sa i informasjonsrunden. Det finnes sikkert noen oppskrifter på 

dette, eller hvert fall noen holdningskampanjer el l som andre skoler har testet ut. Lærere 
bør tilstrebe å reagere likt på språkbruk. Det bør i tillegg være lav terskel for å kontakte 
hjemmet.  
Vedtak: Vi melder tilbake til Terje at vi støtter en språkkampanje, og utfordrer smatidig 
skolen på hvordan de tenker å involverte oss foreldre og FAU.  
Medvirkningsbiten: Involvere elevrådet vårt, men også elevrådet på skoler hvor det har 
gjennomført kampanjer. Hva er elevenes erfaring med de kampanjene? Hvordan 
bør/burde det ha vært lagt opp? 

 
e) Onsdag 20.mars – konferanse om KFU – Oslo kommunale foreldreutvalg (Lenke til 

KFUs nettsider: http://oslokfu.no/)  
 



 

 

f) Bursdagsfeiringer. Det ble en lengre diskusjon om bursdagsavviklinger. Vi kommer 
tilbake til dette senere. 

 
 
De neste møtene: 
 
2019: 
Tirsdag 9. april kl. 19.30. 
Tirsdag 14. mai kl. 19.30. 
Tirsdag 11. juni kl. 19.30. 
 
 
 
 


