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Møteleder: Hanne Huitfeldt 

Referent: Siw Skogseth Fossmark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tilstede  

1A FAU Siw Skogseth Fossmark Ja 

 VARA-FAU Annie Mette Riis Ja 

1B FAU Petter Tiltnes Frafall 

1C FAU Cathy Capdeville Ja 

    

2A FAU Silje Sommersol Ja 

2B FAU Turid Eik  Ja 

2C FAU Lars Kosberg Frafall 

    

3A FAU Patrik Pedersen Ja 

3B Vara FAU Sissel H. Finstad Ja 

3C FAU Ragnhild Runde Ja 

    

4A FAU Torill Bjerkmann Schlechter Ja 

4B FAU Vandna Sharma Ja 

4C Vara FAU Nadia Andersen  Ja 

    

5A FAU Morten Svalebjørg Ja 

5B FAU Kari Rostadmo-Strømme Ja 

5C FAU Camilla Lund Ja 

    

6A FAU Martin Støver Frafall 

6B FAU Ole Jørgen Bull Ja 

6C FAU Line Skaaraas Bandhusena Ja 

    

7A FAU Svein Birkemoe Ja 

7B FAU Hanne Huitfeldt Ja 

7C FAU Linda Tronrud  Ja 

    

    

    

    

    

    

    



10-1 Godkjenning av innkallelse og vedlagte referat fra 

FAU møte nr. 9 i mai 
En liten kommentar; FAU har ikke pleid å ta hånd om panten. Punktet kan reformuleres 

ellers tas bort. Se på det punktet.  

 

 

10-2 Informasjon fra skolen 
Rektor Terje informerer: Strålende fornøyde store og små med feiringen 6 juni. Og takk 

for innsats til FAU med hjelp. 

To fine førskoledager. Opplegget fungerer fint. 76 innskrevet barn. Plass til 84 elever. 

Nyansettelsene på skolen er på plass. De merker lærernormen nå når timeplanene 

legges.  

Vennskap og utenforskap hadde sin første forestilling med 4-5. klasse med Beate. 

Neste uke for de yngste. 

Støtter trafikk-aksjoner til høsten fra FAU. Ledelsen ved skolen stiller også opp. 

Mye jobb med logistikk- jobbing om dagen pga skole i drift. 

Gul paviljong etter plan revet i juli.  

AKS blir i 2012- bygget i juni for alle. 

10.august skal alt være klart  

Trafikk; skolevei skal være «urørt» fram til høstferien. 

Rektor sender mail eller legger info på hjemmesiden dersom det dukker opp noe info i 

løpet av sommeren. 

Varelevering vil komme fra retning Terrasseveien/ Fugleliveien. Spørsmål om fortau 

kommer der – dette er ikke avklart.  

Transport ifbm utbygging vil gå opp veien med bommen. 

 

Rektor takker av leder Hanne som leder og til sammen vært i FAU i 7 år. Hun har 

utfordret rektor og bidratt til god dialog og gode diskusjoner. Veldig bra samarbeid! Fått 

til mye positivt! 

 

 

10-3 sak fra klasse 1a om spikkekniv 
Ledelsen på skolen skal drøfte det og lærerne. Så skal FAU komme med sitt innspill. 

Vi tar den saken på første FAU-møtet til høsten. Så skal ledelse og lærerne ha klar sin 

innstilling. Underlaget/brevet sendes til alle i FAU på forhånd.  

En prinsipiell sak som skal drøftes. 

 

 



10-4 Førskoledager v/ Cathy og Patrik 
Gikk veldig fint. Flere ulike personer som fortalte om skolen. Alt fra elever til lærere til 

FAU. Fin opplevelse. Østensjøstandarden ble ikke delt ut. Så ut til at det ble delt mer 

generelt om Osloskolen? 

FAU bør vurdere sammen med skolen og oppdatere Østensjøstandarden. Den er 

moden for revisjon. 

 

 

10-5 Økonomi 
Forslag fra Hanne om oppdatering av FAU- årshjulet; 

Årlig se på økonomi 

Årlig se på innhold i foreldreinformasjon 

Det ble enstemmig og konkludert. 

 

Økonomi: 

17-mai: Fulgte oppfordring om å øke prisene. Var 55% bedre resultat enn i fjor. 

Inntekt etter utgifter betalt: Overskudd på 42 008 kroner. 

Halvparten kom inn via Vipps og halvparten via kontanter. 

 

Festen 20.mars 17 475 overskudd på 2-3 timer. 

 

Jubileumsfesten 6.juni gikk noen hundrelapper i pluss. 

 

Totalt igjen på konto FØR 100-årsgaven 191 534 kroner på FAU- konto. 

Gaven kommer på ca 30 000,- lydanlegg. Gaven blir kjøpt når skolen har funnet ut 

eksakt hvilket lyd-anlegg og specs de har behov for. 

Ber om at det legges ut sak på nettet når gaven gis. 

 

Maling og kunst på veggen er kommet på plass. Dette var en gave elevrådet ønsket seg 

til 100-årsjubileumet av FAU. 

Ble en flott vegg hvor alle barna fikk være med å bidra.  

FAU kjøper en type dekk som koster ca 8000,- Dette vil gjøre at evt tagging bare kan 

vaskes bort. 

 

 

SMU- utvalget må løftes. Legg SMU-møtet i forkant av Driftsstyremøtene. Særlig viktig 

nå under skole under ombygging. Viktig for FAU å ha tettere kontakt med elevrådet. 

 

 



10-6 Trafikkaksjon ved skolestart 
Vi tar aksjon ved skolestart, ikke ved AKS-start. Patrik avtaler datoer med skolen og 

sender ut mail for å høre hvem av FAU som kan stille opp. 

 

 

10-7 Leirskole 
Var en diskusjon rundt dette. Leirskole er booket for 3 år – 2018, 2019 og 2020. Må 

vurderes hvordan dette skal fortsette ifht dager og dekning.  

Mange innspill. Bl.a: ønsker å fortsette med 1 ukes tur.  

Driftsstyre bør og diskutere dekningen. Klassekassene må fortsette. 

Dette punktet må tas opp igjen under FAU 2018-2019 sammen med skolens ledelse.  

 

 

Dette var siste FAU-møte før sommeren. 

Det blir kontinuitet i FAU da minst 7 stk fortsetter neste år. 

 

 

Aksjonsliste: 
Oppfølgingssaker  Hvilket FAU-møte? 

 Betaling av leirskole – 
diskusjon 

I 2018-2019 

 Sak fra klasse 1A Sept 2018-2018 

   

 

 

Første FAU-møte og konstituerende møte for FAU 2018-2019:  

Tirsdag 11 september kl 19.30  

Avtroppende leder kaller inn.  

 


