
 

 

Referat fra FAU-møte nr. 10 2018/2019  
Østensjø skole 
Møtested: Personalrommet  
Dato: Tirsdag 11. juni 2019  
Tidspunkt: kl. 19:30  
 
Møteleder: Patrik Pedersen  
Referent: Tone Viljugrein   
 
 TILSTEDE  
1A  FAU Kjetil Sahlberg 
1B IKKE REPRESENTERT   
1C FAU Kai Atle Haakonsen 
2A FAU Siw Skogseth Fossmark 
2B FAU Petter Tiltnes 
2C VARA FAU Lina Støen 
3A VARA FAU Jan Langlo 
3B FAU Catrine Harli 
3C VARA FAU Audun Turi 
4A FAU Patrik Pedersen 
4B FAU Tone Viljugrein 
4C FAU Stian Olsen Skrefsrud 
5A FAU Torill Schlechter 
5B FAU Silje Andresen 
5C: IKKE REPRESENTERT   
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 10-1  Godkjenning av innkallelse og referat fra FAU møtet nr. 9 – mai 

Godkjent uten anmerkninger. 

Sak 10-2  Orienteringer fra skolen v/Terje og Hanne 

• Utbyggere har fått igangsettingstillatelse for begge byggene. Begynner neste uke. 
Det kommer mer informasjon til foresatte denne uken, enten som skolemelding eller 
på nettsidene, eller begge deler. 



• Aktiviteter knyttet til avslutning av skoleåret, bl.a. elevenes dag neste uke, 
aktivitetsdag for 4- 7- trinn på Manglerud i dag osv. 

• Førskoledagen har vært avviklet hvor det også var representanter fra FAU til stede.  
• Østensjø er en miljøfyrtårnskole – begynner med kildesortering neste skoleår. 

Endelig i gang med det. 

Innspill til Terje og Hanne fra FAU-representanter: 

• Det er politisk bestemt fra i år at alle AKS skal ha to stk. planleggingsdager sammen 
med lærerne. Dette faller imidlertid uheldig ut for skolestarterne da det er rett før 
skolestart. Blir litt som å starte på nytt for de minste, de nye 1.klassingene, som 
kanskje har vært i gang med innkjøring på AKS og så får et opphold. Generelt sett 
hadde vært greit å få visst om disse planleggingsdagene mens det enda var mulig å 
melde barna på sommerskole. Nå går ikke det. 

Kommentar fra skolen: Det har vært ønskelig å få til felles planleggingsdager mellom 
skolen og AKS over lengre tid. Men dette kom brått på for alle. Derfor ikke mulig å 
sende ut informasjon lenger tid i forkant. 

• Skoleavslutninger om morgenen: Også greit å få visst dette mer enn én uke i forkant. 
Noe med logistikken på hjemmebane som må på plass. 

• Filmen om AKS. Tror den har truffet godt. Gitt foresatte et godt inntrykk av hva AKS 
er for noe. Særlig fått gode tilbakemeldinger fra minoritetsspråklige foresatte.  
Anbefaler alle å se denne.   

• Det skal innføres et digitalt system for å krysse elever ut og inn på AKS. Skolen har 
ventet på at kommunen skulle bli ferdig med et opplegg, slik at skolen kan ta det i 
bruk fra høsten av.  
 

Sak 10-3  Evaluering av AKS-russ 2019 

• 83 elever på 4.trinnet. Det er 64 4.klassinger på AKS og totalt 50 stk. var russ.  
- Ungene koste seg veldig 
- Knutene var hyggelige arrangementer 
- Russefrokost var for eksempel et av flere arrangementer 
- Vært med og lage alt selv 
- Bussturen var kanskje ingen stor suksess, så det blir neppe gjentatt. 

Imidlertid ingen utgift for skolen (denne gangen) da Ruter sponset dette. 
- Ungene smilte fra øre til øreJ 
- En annen gang: Greit å ha et år å planlegge på.  
- Fått hyggelige tilbakemeldinger fra foreldrene også 

Ble en diskusjon om dette er et inkluderende arrangement for alle 4. klassinger.  

Kommentar fra Terje og Hanne til dette: Skolen ønsker ikke å ekskludere noen, men de 
lager i utgangspunktet aktiviteter for de som går på AKS. Likevel, alle 4.klassingene har 
blitt tilbudt å være med på russetiden og mulighet til å søke støtte for de som ikke har 
anledning til å finansiere dette.   

Oppfølging: Skolen kan ta en kontakt med klassekontaktene og høre om hvordan 
russetiden har blitt oppfattet blant foreldrene, særlig med tanke på ekskludering.  



 

10-4 Skolemiljøet – innledning ved Terje 

Litt intro om PALS og hva dette i praksis betyr på Østensjø skole 

• Oppfølging fra ledelsen når det gjelder tidligere sak om skolemiljøet og hvordan skolen følger 
opp dette: 

• Alltid et spørsmål om hvor tidlig kan man gå inn. Det drøftes også, og med tanke på 
en situasjon som var på skolen i høst, ventet nok skolen for lenge. Har lært at de må 
gå tidligere inn og sette inn tiltak. Og det må alltid vurdere hvem man kan gi 
informasjon til, og når? Kanskje burde man gitt mer informasjon til alle sammen, det 
er noe som har blitt drøftet i etterkant. Læringsmiljøteamet er også noen det drøftes 
med. PPT kan også være en instans, ev. ambulant team.  

• Innspill en fra FAU: Kommunikasjon fra skolen. Det skjer ting i 
klassene, som for eksempel at det har vært noen eksterne inne, 
og så hører man bare tilfeldigvis om det fra barn eller andre 
foreldre. Terje sier at sånn skal det ikke være. 

• Innspill to fra FAU: Viktig å komme tidlig inn, kanskje den 
viktigste lærdommen fra de erfaringene som har vært de siste 
årene. 

• Innspill tre fra FAU: Hva med bruk av ressursteam? Terje sier at 
ressursteam gjerne er rettet inn mot enkeltpersoner. Her meldes 
det opp saker og så får læreren råd. Dette følges opp igjen etter 
litt tid og så tas saken ev videre hvis ikke lærerens tiltak har vært 
tilstrekkelig.  Av og til går sakene rett videre med en gang. 

• Terje om klassekontaktrollen: Lavterskeltilbud for å ta kontakt 
med, både for skolen/kontaktlærer og foreldre. Terje har alltid et 
møte med klassekontaktene 2.uka i skoleåret for å snakke om 
oppgaver og roller.  

Sak 10-5 Foredrag fra Barnas Plattform 

Forslaget er å forsøke legge dette foredraget til en tirsdag i oktober. Den primære 
målgruppen er foreldre på 1-4 trinn. 

Sak 10-6 Trafikkaksjon høsten 2019 

Høstens første trafikkaksjon blir 22.august kl. 0745-0830 – da trenger vi foreldre til å stille.  

Kai Atle (1C), Silje (5B), Kjetil (1A) og Petter (2B) meldte seg. 

Skolen stiller med refleksvester. Det må stå to stk. nede ved dropsonen og to oppe på p-
plassenen. Husk at det er ikke folk utenfor skolen, eller barn og lærere som skaper de farlige 
trafikksituasjonene for barna våre. Det er foreldrene.  

Noen klasser har allerede delt ut refleksvestene fra Undervisningsbygg. Vi bør bestille nye til 
reflekskampanjen, det ligger inne i årshjulet til FAU at det skal gjøres. Tas opp på første møte 
over sommeren.  

• Trafikksak fra eventuelt: E-post fra bekymret mamma som tror all trafikk vedr 
bygging skal gå via Fugeliveien. Dette er ikke tilfelle, slik vi har oppfattet det, og 
svarte mammaen dette.  



 

Sak 10-7  Bursdagsfeiring 

• Markering i klassene: elevrådet synes noen voksne bør bestemme hvordan dette skal 
være.  
Vedtak: Det må åpnes for at klassene kan bestemme hvordan de ønsker å markere 
dette, men det må skje uten mat og drikke. Finnes flere hyggelige måter å gi 
bursdagsbarnet litt særlig oppmerksomhet og feiring denne dagen, og som ikke 
innebærer kake, is, brus el.l. 
 

• Bursdagsfeiring hjemme: Bør FAU komme med noen anbefalinger rundt 
bursdagsfeiringer med fokus på inkludering? Noen råd som kan presenteres på 
foreldremøtene til høsten?  
 
Inspill fra FAU til diskusjon på foreldremøtene til høsten: Vi anbefaler at dette 
diskuteres på 1.klasse foreldremøte og at foreldrene oppfordres til å finne en felles 
løsning med vekt på inkludering. Hver klasse må løse dette individuelt, men viktig at 
vi foreldre ikke velger løsninger som er enkle for oss selv.  
Eks mulige løsninger: 

- Foreldrene kjøper en gave som skal være fra alle elevene 
- Alle elevene gir max 50 kr,- hver.  
- Foreldrene vippser et beløp (for eksempel max 50 kr) og barnets 

foreldre ordner gave for dette 
- Foreldrene blir enige om et beløp og barna kan selv velge om 

pengene skal gis som kontanter eller de vil kjøpe en gave for 
tilsvarende sum 
 

FAU mener at skolen må også kunne tilby en løsning på å leie/låne lokaler. Det er 
mange som ikke har plass hjemme. 

 

10-8  Skolevei – v/Silje  

Vi spilte inn til Bymiljøetaten om skoleveier rundt Østensjø. Nedslående tilbakemelding her. 
Bymiljøetaten konkluderte med at de ikke iverksetter noen tiltak for vår skole og skoleveiene 
her. 

Når det gjelder bymiljøutviklingen rundt Oppsal og innspillsmøtet som Silje deltok på: Plan- 
og bygningsetaten sa at innspillet som handlet om å ta høyde for utvidet elevmasse, må 
komme i en annen sammenheng.  

Bymiljøetaten var for øvrig opptatt av at det er lav kvaliteten på idrettshaller i vårt område. 
Bør komme flerbrukshaller. 

 

Sak 10-9  Kommunikasjonsrutiner Østensjø Skole – v/ Stian 

Skolen har laget en matrise som viser hvilke kanaler som skal brukes til ulik kommunikasjon. 



FAU diskuterte saken kort og var positive til matrisen. FAU mente at dokumentet også bør inneholde 
noe om forventet svartid på henvendelser. Stian tar dette videre med skolen. 

Sak 10-10  Eventuelt   

FAU og vår økonomi: Det ble kr. 42 096 ,- i overskudd 17.mai.  

Vi har kr. 176 325,70 på konto nå. Nivået på leirskolestøtte hittil er håndterbart.  

Første møte høsten 2019 er 10.sept. kl. 1930 


