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Referat fra FAU-møte nr. 3, 2017 / 2018 

2017-14-11 

 

Møteleder: Hanne Huitfeldt 

Referent: Tone Viljugrein  

 

 

1a Siw Skogseth Fossmark 1b Petter Tiltnes 

1c Cathy Capdeville (forfall)    

2a Silje Sommersol 2b Forfall 

2c Lars Kosberg (forfall)   

3a Patrik Pedersen 3b Tone Viljugrein 

3c Ragnhild Runde (forfall)   

4a Torill Bjerkmann Schlechter 4b Vandna Sharma 

4c Camilla Bakke    

5a Morten Svalebjørg 5b Siri Hellevik (vara) 

5c Camilla Lunde (Fraværende)   

6a Martin Støver (Fraværende) 6b Ole J B Bull 

6C Marianne Askheim   

7a Svein M. Birkemoe 7b Hanne Huitfeldt 

7c Linda Tronrud   

 

 

Sak 3-1 Godkjenne innkallelse og referat FAU oktober 
Kommentarer til innkalling:  

Tame: Trafikk dekkes inn av Skole i drift og Hva med aktiviteter for de minste. Her er det sendt 

et forslag til rektor Terje. Kommer tilbake til dette. 

Referatet er godkjent 
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Sak 3-2 Skolens ledelse informerer  
ved rektor Terje Bergersen 

 

Gelender Vi har (omsider) fått gelender på trappen ned fra parkeringsplassen på oversiden. 

 

Leksehjelp 3-4 klasse ved AKS 

Skoler skal tilby åtte timer leksearbeid. Etaten bestemmer hvilke trinn det skal legges til, enten 

5-7 eller 1-4 klasse. Skolen avgjør og har i år valgt legge dette til 5-7. 

På AKS har 1-2 en halvtime, nå også i 3.-4. Klasse. I tillegg er det mulighet til å gjøre lekser I 

klubbtid.  

I 1.-2. klasse er leksehjelpen lagt til klubbtiden. Spørsmålet er om det kunne legges utenom 

klubbtiden på disse trinnene også. Terje tar der videre. 

 

Brannøvelse for noen uker siden. Denne gangen gikk det veldig tregt, tok over fem minutter før 

alle var ute. Største utfordringen er nedre bygg hvor det kan hope seg opp i utgangene. Skolen 

må derfor øve igjen. Brannanleggene på øvre bygg «snakker ikke med» varslingsanlegget i den 

grå paviljongen, dvs. de er ikke koblet sammen. Går greit når det er øvelse og betjenes 

manuelt, men er uheldig hvis det skulle være alvor. Skolen har varslet dette til 

Undervisningsbygg.  

 

Skole i drift – Dette handler om de to årene skolen vil være under ombygging. Det pågår en 

prosess med diskusjon om ulike alternativer fordi det kommer til å bli trangere i denne perioden. 

Den gule paviljongen blir revet. Vi regner med at de etablerer begge byggene på en gang for å 

begrense byggeperioden. Selv om byggeperioden er begrenset til to år, kan det være en 

utfordring hvis det blir veldig trangt, utfordring for både lærere og elever. Lærerkollegiet har 

sendt en bekymring til FAU om nettopp dette.  

Lærerne har særlig noen bekymringer knyttet til plass, både for elever og lærere. 

Annet i tilknytning til dette:  

✓ Gymsalen må, mest sannsynlig, være stengt et år pga graving tett opp til denne. 

Avgjørelser må tas før jul 

 

Det diskuteres ulike løsninger for hvordan få nok plass, både inne og ute mens oppussingen 

pågår.  

✓ Bygge ut en paviljong mens det pågår, men da blir det mindre uteplass, 

(Undervisningsbygg er ikke så interessert i å bygge en ny paviljong så lenge det er plass 

ved andre skoler). For å bøte på manglende uteplass, kan det være en løsning at man 

feks ha friminutt på ulike tider. 

✓ Noen elever har undervisning på andre skoler og busses dit (Manglerud) 

✓ Innstille oss på det blir trangere i denne perioden. Det er skissert ulike løsninger for å 

frigjøre plass, eks gjøre om vaktmesterboligen til helsehus og frigjøre plass i øverste 

etasje der helsetjenesten ligger nå, gjøre om et rom i AKS øvre bygg til klasserom m.m. 

 

Rektor Terje skal ha møter med ASA (Anlegg for skoleanlegg). 
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Innskriving av nye elever 7. og 8. desember. Uvisst hvor mange elever som skrives inn. 

 

 

Sak 3-3 Valg til Driftsstyret  
Valg av 2 nye foreldrerepresentanter og vara fra FAU. 

Nåværende leder, foreldrerepresentant Jannicke Hummelvoll Krogh informerte om Driftsstyret 

og ulike typer saker som styret behandler.  

 

Om Driftsstyret Skolens øverste organ, to foreldre, to ansatte, to utenfra (politikere) Rektor er 

sekretær og har ikke stemmerett, men talerett (Tanya, viserektor, skriver referat). Det er enten 

foreldre eller politiske representanter som kan være leder og nestleder.  

 

Møtes 6-7 ganger I året, men har også økonomi, budsjett og handlingsplaner osv i tillegg til mye 

av det FAU driver med. Tar også opp trafikk, utbygging, hva FAU og elevrådet gjør osv.  

Begge foreldrepresentantene er på valg. Det er noe økonomisk kompensasjon for møtene. 

Driftsstyret godkjenner feks tilsetting av rektor. Driftsstyremøtene er i utgangspunktet åpne for 

alle, men det finnes også saker som er unntatt taushetsplikt. Saker spilles inn fra FAU-

representant, fra politiske representanter, lærere og rektor. Møter kl. 19 på kvelden 

 

Følgende ble valgt: 

2år: Petter Tiltnes 
Vara Patrik Pedersen 
 
1 år: Svein Birkemoe 
Vara: Silje Sommersol 

 

Sak 3-4 Gruppearbeid  
Gruppearbeid  

 

Kort oppsummering fra hver gruppe: 

 

i) Skole i drift – utbyggingsprosessen over to år. Vi ønsker å gå for å holde skolen samlet, 

men er bussing til en annen skole egentlig så ille? Da reduseres antall elever på 

området i en periode da det vil være mindre plass på området generelt. Det er også ulike 

muligheter for frigjøring av plass: Bygge om lille fritids, auditoriet, lærerrommet i grå 

brakka. Går i dialog med skolen om hva som er praktisk mulig å få til 

ii) Sosialkomiteen – Diskuterte tilbud til de laveste trinnene. Vært i kontakt med Den 

Kulturelle Skolesekken som kan bidra og har et opplegg. Vi kan også søke midler herfra. 

Ønskelig at det er i skoletiden og at alle lærerne er involvert.  Søker om 15 000 fra FAU-

midler. Komiteen lager et notat og  tar det til beslutning neste møte.  

iii) Kommunikasjon Skulle planlegge FAUs bidrag til 100 års jubileet på skolen. Men hva 

skjer ellers på skolen? Det trenger vi å vite før vi lander på noe. Gruppa snakket om film, 
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digital bok eller lignende og har lys til å engasjere elevene i dette. Vi inviterer rektor eller 

andre fra skolen til neste FAU-møte for å si noe om hva som planlegges på skolen i 

forbindelse med markering av jubileet.  

 

 

Sak 3-5 Dobbel time i 4 klasse, til diskusjon,  
- utsatt til møtet i desember 

 

Sak 3-6 Beslutning om Reflekskampanje  
Innstilling om holde Reflekskampanje for alle klasser i to uker fra mandag 20 november tom 

fredag 1 desember. FAU gir premiene To premier a kr 750,- En for beste klasse på trinn fra 1-4 

og en for beste klasse 5-7 klasse.  

 

Poeng: Refleksvest: 2 poeng, løs refleks 1 poeng (kan ha hvor mange løse du vil, men samlet 

sett gir de bare totalt ett poeng). Man må ta snittet på poengene da det er ujevnt antall elever i 

klassene.  

Meldes via lekseplan til elevene 

 

Vedtatt! 

 

Sak 3-7 Informasjon fra KFU møte ved Mortensrud  
Utsatt til desember møtet 

  

Sak 3-8 - Eventuelt 

 

Aksjoner å følge opp: 

 

Aksjonsnr Hva skal gjøres Ansvarlig Tid 

Møte  (fra sist) Velge til Driftsstyret Ok  

 (fra sist) Sjekke med skolen om de ønsker 
seg noe brukt utstyr 

Hanne  

 Gave til 100 års jubileet  Silje / 
Hanne 

Des møtet 

 Den kulturelle Skolesekken – opplegg for de 
laveste klassene 

  

 Hva skjer på 100 års jubileet? Invitere noen til 
neste gang som kan si noe om det 

  

 

Neste møte Tirsdag 12 desember kl 1930. 


