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 TILSTEDE  
1A  FAU Kjetil Sahlberg 
1B FAU Linh Vuong 
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 FAU Audun Turi 
4A FAU Patrik Pedersen 
4B FAU Tone Viljugrein 
4C FAU Stian Olsen Skrefsrud 
5A FAU Ikke representert 
5B VARA FAU Lena Moen 
5C: VARA FAU Helena Hagen 
6A: FAU Morten Svalebjørg 
6B: IKKE REPRESENTERT   
6C: FAU Randi Anne Ervik 
7A IKKE REPRESENTERT   
7B FAU Ole Jørgen Bull 
7C IKKE REPRESENTERT   

 

Sak 9-1 Referat og innkalling godkjent uten kommentarer 

Sak 9-3 (flyttet frem) 

Informasjon fra skolen v/Terje: 

• Øker sosiallærerfunksjonen med 50 prosent 
• Førskoledager 28. og 29. mai – ønskelig at noen fra FAU er med, vi kommer tilbake til det. 
• Forberedelser til 17. mai pågår for fullt.  
• Situasjonen i Haakon Tveters vei i dag da det var en skyteepisode i en leilighet over butikken 

og ettersøkte var på flukt fra politiet. Terje orienterte litt om hvilke rutiner skolen fulgte for å 
følge opp de elevene som fremdeles var på skolen. Terje sender en skolemelding til lærerne 



etter møtet sånn at alle er klar over hva som har skjedd i dag i tilfelle noen av elevene har 
spørsmål i morgen. 

• Det var en uvarslet brannøvelse sist uke. Da tok det tre minutter til alle elevene sto nede. 
Veldig bra. 

9-2 (Utbygging av Østensjø skole)  

Først i april fikk utbyggerne komplett rammetillatelse. De kommer til å søke om igangsettelse i mai 
og vil da sannsynligvis være i gang fra slutten av juni. Tidlig 2021 er sannsynlig avslutning på 
byggingen, forsinket med et halvt år ut fra tidligere plan.  

Årsaker til forsinkelsen: 

- Eiendomsforhold knyttet til adkomstvei. Nabo har eiendomsrett på eksisterende vei inn til 
skolen. Endte med at kommunen måtte kjøpe hele veien.  

- En del detaljer i prosjektet knytte til dispensasjonsforhold i prosjektet som ikke var behandlet 
godt nok i reguleringen. 

Sånn planen er revidert nå, for å få den godkjent, er det redusert lekeområde. FAU reagerer på dette. 
Uheldig at utbyggingen skal medføre at elevene får færre steder å leke og oppholde seg utendørs. 
Utbyggerne sier at de vil forsøke å få til noe annet, men de tar ikke den kampen nå. Hvis de gjør det, 
kommer de aldri i gang.  

- Forsøke å «time» med byantikvaren at de kan komme og sjekke grunnen på tomta på et 
tidspunkt som ikke forsinker utbyggingen ytterligere. 

- Sikkerhet er høyt prioritert. Foreldre skal ikke være redde for å sende barna på skolen.  
- De skal unngå leveranser på de mest trafikkerte tidspunktene på skoledagen.  

Innspill: Midlertidige overganger (veiene rundt skolen) må skiltes god tid før det begynner å skje noe. 
Skiltingen må opprettholdes under hele perioden, så lenge de midlertidige løsningene er i bruk. Hvis 
ikke skiltingen opprettholdes, er det en risiko for at bilistene ikke oppfatter flytting av for eksempel 
gangfelt og der igjen ikke forholder seg til dette.  

Annet: 

- Utbyggingen vil ikke påvirke sykkelparkeringene, sier utbyggere 
- Det vil være mulighet for sykling på skolens område som før.  FAU påpeker at det må tas 

høyde for at barn sykler fort ned bakken når de kommer fra øvre parkeringsplass.  
- Hvis sykling kan skape farlige situasjoner, kan det være tilrådelig at skolen for eksempel 

forbyr sykling - eller at det hvert fall blir et forbud å sykle på skolens område når byggingen 
pågår. 

- Det er også viktig å snakke om bilkjøring i denne perioden, noe det egentlig alltid er. Det 
finnes foresatte som ikke overholder forbudet mot å kjøre opp på parkeringsplassen.  

- Utbyggerne ber om at vi sier fra hvis noe ikke fungerer. Alle er avhengige av at dette går 
smooth.  

- Det vil være litt sprenging og litt pigging, også i skoletiden.  

Informasjonskanaler om utbyggingen og fremdrift: 

• Skolens hjemmesider: Informasjon fra prosjektet: 
o Fremdrift 
o «Hva skjer de nesten 14 dagene» 
o Spesielt fokus på støy og støv som påvirker omgivelsene 



 

Annet knyttet til bygging:  

- Driftsstyret orienterer om at de ønsker en paviljong som kan gi litt bedre plass i 
byggeperioden. Grunnen til at Driftsstyret går videre med dette, er at de ser at oppstart har 
trukket ut så lenge og at man fremdeles ikke vet hvor lang tid dette kan komme til å ta. Det 
er da ønskelig å kunne gi Østensjø litt «plaster på såret» for disse forsinkelsene. 

Oppfølging av dette punktet: Utbyggerne sier at de skal ta en sjekk på om det er nødvendig å 
løfte dette til politisk ledelse. 

- Risikoer nå? – arkeologi, men så snart man har begynt å grave kan man forhåpentligvis 
eliminere dette. Utbyggerne skal kjøre en risikoanalyse med entreprenørene nå, men de kan 
ikke se at det er noen større risikoer knyttet til dette prosjektet nå enn noen andre.  

Eventuell oppfølging her: Skolen kan få tilgang til denne analysen med mindre det ligger noen 
personlige opplysninger der som kan hindre dette. 

Sak 9-4 Eventuelt: 

- Førskoledagene – noen fra FAU som kan stille 28. eller 29. mai fra 08:30 til 12:00? Vi burde 
stille, det er en fin måte å informere om FAU på.  

- Foredrag fra Barnas plattform – ikke noe respons fra dem enda.  

Neste møte 11.juni: 

- Skolemiljøsaken – Terje og kanskje Tanya kommer 
- Bursdager – skal skolen mene noe om arrangeringene av dette? 
- Evaluering av AKS-russ – skolen legger frem det. 
- Områderegulering: Silje oppsummerer fra møtene hun har vært på. 

 

 


