
Referat fra FAU-møte nr. 1, 2017 / 2018 
2017-09-12 

 

Møteleder: Hanne Huitfeldt 

Referent: Silje Sommersol 

 

Til stede: 

Rektor Terje Bergersen 

1a Siw Skoseth Fossmark og Annie Mette 
Riis ( vara) 

1b Petter Tiltnes 

1c Cathy Capdeville   

2a Silje Sommersol 2b Turid Eik 

2c Ikke tilstede   

3a Ingunn Egedius ( vara) 3b Tone Viljugrein 

3c Ragnhild Runde   

4a Torill Bjerkmann Schlechter 4b Vandna Sharma 

4c Camilla Bakke   

5a Morten Svalebjørg 5b Kari Rostadmo-Strømme 

5c Camilla Lunde   

6a Martin Støver 6b Ikke tilstede 

6C Marianne Askheim   

7a Svein M. Birkemoe 7b Hanne Huitfeldt 

7c Linda Tronrud   

 

 
Sak 1-1- Godkjenning av dagsorden 

- Innkallelse godkjent 

 
Litt om FAU sin rolle:  

 FAU er et rådgivende organ som ikke har “makt”.  

 FAU er et bindeledd mellom foreldre, og skolens ledelse og lærere. FAU fokuserer på 



hvordan vi kan gjøre hverdagen bedre for elevene. 

 Klassekontakt er kontaktpunktet mot enkeltklasse/kontaktlærer, FAU er et mer generelt    

kontaktpunkt mot skolen 

 Er en del av Oslo KFU ( Kommunale Foreldre Utvalg), skolegruppe B. Info finnes på 

oslokfu.no. Leder for FAU møter i KFU. Finnes mye info på sidene til FUG også FUG.no. 

 FAU-representantene har taushetsplikt! Viktig at dette overholdes. 

 

Sak 1-2 - Skolens ledelse informerer 
• AKS er åpen i høstferien. 

• Før foreldremøter på høsten inviteres klassekontaktene til møte med skolens ledelse og 
lærere. 

• Rektor understreker at et godt samarbeid mellom ledelsen og FAU er viktig, og han er 
åpen for spørsmål fra FAU.  

• Skolen er nå treparallell på alle trinn. 

• Skolestart har gått fint. 

• Vi går inn i et spennende skoleår. Skolen fyller 100 år. FAU bidrar til feiringen, og det blir 
bursdagsfest en uke til våren. 

• Skolen er blitt med i prosjekt “Helhetslesing”. Alle elevene skal lære det samme, og det 
leses i klassene. 

• Driftsstyret et skolens øverste organ, og ledelsen har medbestemmelsesrett. Man blir 
valgt til å sitte i driftsstyret for to år og består av to foreldre, to ansatte og tre politikere. 
Nye foreldrerepresentanter skal inn i januar, vil velges i FAU i høst. 

• I fjor la elevene frem elevundersøkelsen. 

• På neste møte skal vi diskutere foreldreundersøkelsen. Den ligger tilgjengelig på nettet. 

• Trafikk er en viktig sak ved skolen. Det blir enda viktigere når skolen de neste årene blir 
en skole i drift (skolen er åpen mens den utvides). 

• Det ble holdt et nytt møte om utbyggingen av skolen i august. Driftstyret har innstilt for 
forslag 1, FAU sendte og høringsvar, se sak 1.6 under. 

• Gymsalen stenges neste høst da inngangen ligger for nære byggeplassen. Skolen ser 
på alternative muligheter for gym. 

• Skolen er en typisk bydelsskole – en skole hvor mange generasjoner føler tilhørighet. 

• Bydelen ønsker å bli en trafikksikker bydel og har søkt Trygg trafikk om dette. De vil ha 
et tett samarbeid med skolen. Østensjø bydel er aktiv i forhold til miljø og sykling, og vil 
nå bli aktive innen trafikken. Skolen er i den forbindelse spurt om å bli med i et 
pilotprosjekt. Skolen er alt med i “Hjertesone”. I den forbindelse hadde vi besøk av Tone 
Tellevik Dahl og Siv Jensen første skoledag. 

• Leskelsen stiller som trafikkvakter innimellom, også med FAU tilstede. 

• Trafikkagentene – app hvor man kartlegger skoleveien har vært brukt ved skolen. 
Utbedringer av skoleveien som en direkte følge av tilbakemeldinger fra app-brukerne. 

• Det er etablert droppsone på oversiden av skolen, i Terrasseveien. 

• Vi som FAU-representanter må minne om trafikken og forbudet mot å kjøre opp bak 
skolen, BÅDE ved levering og henting. 

• Felles-SMS brukes kun ved særlige anledninger. Et fint og nyttig verktøy. 

• FAU sponset ny flaggborg. Flaggborgen er nå Oslos største med 40 flagg. 

 

 



Sak 1- 3 - Økonomi 
Økonomien er bra, FAU har kr 151 000 på konto.  

 Inntekten er kun fra 17. mai arrangement 

 Organisasjonskonto må etableres, vedtekter må vedtas i høst. 

 Faste utgifter for FAU er støtte på kr 200,- pr.elev til leirskole eller 7.- klasse avslutning. 

Klassen må søke FAU via FAU reprsentant. 

 I tillegg kommer utgifter til gaver til skolen, temakvelder o.l. 

 Alle utgifter skal være besluttet i FAU, og beslutninger av økonomisk art skal være en 

del av agendaen ved innkallelse. 

 
Sak 1-4 - Valg 

Valg av verv: 
- Leder: Hanne Huitfeldt 
- Nestleder: Patrik Pedersen 
- Økonomi-ansvarlig:  Petter Tiltnes 
- Referent: Tone Viljugrein 
- SMU (består av ledelsen, politiker, elevrådsrepr., FAU-rep.):  Siw Skogseth Fossmark 
- AKS-ansvarlig: Cathy Capdeville 
 
 
Hvilke aktiviteter og hvem som vil sitte i hvilke grupper besluttes på oktobermøtet.  

 
Møteplan for FAU 
-  Hver 2. tirsdag i måneden mellom 19.30-21.30 
-  Arbeidsgrupper og informasjon fra ledelsen vanligvis annenhver gang. 

 

Sak 1-5 - Etablering av grupper 

Planlegging av skoleåret og arbeid fremover: 

- Bygge / skole i drift: Vandna, Patrik, Martin, Petter, Ragnhild 

/Trafikk: Morten, Svein, Linda, Lars 

- Sosialgruppen / 100 år, arrangementer for barn / foreldre: Marianne, Camilla B, Silje, 

Turid, Camilla L, Kari 

- Kommunikasjon: Tone, Cathy, Siw, Torill 

 
 
Sak 1-6 - Hva har skjedd i sommer 

- Høringssvar til reguleringsalternativ 2 fra Plan og Bygg vedr utbygging.  

- Deltakelse i Hjertesone 

- Ferdigstilt og delt ut brosjyre til 1.- klasseforeldre.  

 



Sak 1-7 - Eventuelt 

Tips til neste års 17.-maikomité: Flere boder, skru opp prisen på kaker, holde seg til hele tiere. 
Tydeliggjør at inntektene går til skolen og barna. 
 
Agenda for neste møte: 

• Vedtekter for organisasjon 

• Temagrupper presenterer eget arbeid 

• Diskutere dobbelttime i 4. klasse 
 

 
Neste møte: Tirsdag 10. oktober kl 19.30 
 
 
 
Aksjoner å følge opp: 
 

Aksjonsnr Hva skal gjøres Ansvarlig Tid 

Møte 1.1 Avklare leksehjelp på AKS for 3 og 4 klasse Hanne Til møte nr2 10 okt 

    

    

 


