
 

Referat fra  
FAU-møte nr. 8 2018/2019 Østensjø skole  
Møtested:  Personalrommet 
Dato:   Tirsdag 9. april 2019 
Tidspunkt:  Kl. 19.30 
Møteleder:  Patrik Pedersen 
Referent:  Tone Viljugrein 
 
 TILSTEDE  
1A  FAU Kjetil Sahlberg 
1B FAU Linh Vuong 
1C FAU Kai Atle Haakonsen 
2A IKKE REPRESENTERT   
2B FAU Petter Tiltnes 
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 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 FAU Silje Beate Davidsen 
7B FAU Ole Jørgen Bull 
7C FAU Line Bandhusena  

 

 

Sak 8-1 Godkjenning av innkallelse og referat fra FAU møtet nr. 7 - mars  

Noen korrigeringer, Patrik retter opp. 

Sak 8-2 Informasjon fra skolen  

• Terje: Vært på elevrådsmøte: 
- Oppfølging av Elevundersøkelsen. Elevmedvirkning må tas enda mer på alvor.  



- Arbeidsro – at man må ta ansvar for seg selv. Noen klasser har streker, andre har 
belønningssystem. Tar opp det i klassens time i hver uke. 

- Miljøfyrtårn. Hva kan vi gjøre for dette? Skal få blå og grønne poser i skolens 
søppelkasser også. 

• Utbygging: Utbyggerne skal inviteres inn til neste FAU-møte, Terje skal ta opp dette med 
prosjektlederne i morgen. Hva skjer nå? Bygget er revet, men ingen utbygging i gang. Vi 
avventer derfor tilbakemelding fra Undervisningsbygg og Utdanningsetaten. Vi avventer 
også tilbakemelding fra byrådet.   

• Mai: I mai skal vi ha en aksjon om å si hyggelige ting til hverandre på skolen. Foreldre skal 
få informasjon på ukeplanene. 

• 17.mai: Vi er satt opp langt bak i toget, rettet en henvendelse til 17.maikomiteen om å 
endre dette. Viser til at vi har et arrangement på skolen. 

• Ansettelser: Har flere utlysninger, skal være 15 elever per lærer på 1.-4. trinn og 20 
elever per lærer på 5.-7. trinn. Har gode søkere som vil jobbe på Østensjø. Kommer også 
noen nye utlysninger til påske. Både klasselærere og sosiallærer.  

• Utarbeides lærerplaner for hvordan man skal jobbe videre   
• Det er sendt ut 75 vedtak om skoleplass ved Østensjø fra høsten.  

 

Sak 8-3 AKS Russ 4.trinn -  Informasjon fra skolen, diskusjon i FAU  

Noen foreldre på 4.trinn reagerte på informasjonen som ble sendt ut fra AKS om at 4.klassingene skal 
være russ, men de fleste var positive. I etterpåklokskapens lys kan man tenke, på bakgrunn av at det 
skapte flere reaksjoner, at dette tiltaket kanskje burde tatt en liten sving innom FAU. Men bra med 
entusiasme og engasjement for tiltak for AKS-elevene. Tiltaket bør evalueres og hvis det skal 
videreføres bør man tenke litt på hvordan det presenteres for foreldrene neste gang.  

Vedtak: Russetiden bør evalueres og så kan denne legges frem for FAU i etterkant. Er det for 
eksempel inkluderende for alle elevene på 4.trinn? Erfaringen til et annen gang er at slike tiltak kan 
det være lurt å lufte tiltak for AKS hvis man er i tvil.   

 

Sak 8-4 Foredrag fra Barnas plattform  

På Foreldrekonferansen vant Østensjø FAU et foredrag fra Barnas plattform. Se vedlagt info om 
foredraget. Diskusjon i FAU om hvordan foredraget best kan nyttes.  

Vedtak: Vi takker ja til dette, invitere alle foresatte til festsalen. Tar det til høsten, fortrinnsvis i 
september. Skolemiljøgruppa i FAU tar ansvar for oppfølging. Patrik sender informasjon til Solveig.  

 

Sak 8-5 Trafikk  

a) Oppfølging av sak a fra forrige møte: « 

«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.»   



Silje har gjort det hun skulle. Fått beskjed om å avvente svar frem til sommeren og eventuelt 
purre Bymiljøetaten hvis ikke svaret har kommet til da. 

b)  Fra sist møte: 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.  

c) Første innspillsfase til områdereguleringen på Oppsal er avsluttet. Rundt 96 høringsinnspill til 
Plan- og bygningsetaten, alt fra organisasjoner til privatpersoner. Arrangeres et tverrfaglig 
verksted på samfunnshus onsdag 10.4. På dette kan man synse om nærmiljøet på Oppsal. I følge 
Plan- og bygningsetaten blir det flere innspillsrunder som er mer spisset enn denne første. 

Vedtak: Silje prøver å gå og hører om hva som er planen videre i prosessen. Og ber om at FAU blir 
koblet på tidligere i neste fase. 

 

Sak 8-6 Eventuelt   

• Følge opp neste gang: Dette med diskusjon om bursdager og ta opp dette nærmere med 
Terje.   

• Og tilleggsbemerkning til russetiden på AKS, sak 8-3: fint om noen forelde kan kvalitetssikre 
spillelisten.  

• I forkant av møtet med prosjektlederne for utbyggingen neste gang: Høre med Terje om det 
er noe vi i FAU kan gjøre for å støtte skolen overfor utbyggerne – som aldri kommer i gang.  

 

De neste møtene i vår:  

Tirsdag 14. mai kl. 19.30. 

Tirsdag 11. juni kl. 19.30 


