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Sak 4 - 1  

Godkjenning av innkallelse og referat fra FAU møte 3-2017 

Godkjent referat fra møte 3 den 14.november, bortsett feil på deltager fra 2b: Det var ikke forfall i 

2B, Turid Eik var tilstede på møtet. 

Annet: De som er oppnevnt i driftsstyret, får mail om dette.  

Trenger skolen bruktutstyr? Skolen må ta en runde til om dette. Hanne sender også en forespørsel til 

AKS. 

 

  

Sak 4 - 2 Nytt fra og om skolen  

Status fra skolen, ved Hanne:  

1A Siw Skogseth Fossmark 

1B Petter Tiltnes 

1C Cathy Capdeville 

2A Silje Sommersol 

2B Turid Eik  

2C FORFALL 

3A Patrik Pedersen 

3B Tone Viljugrein 

3C FORFALL 

4A Torill Bjerkmann Schlechter 

4B FORFALL 

4C Camilla Bakke  

5A Morten Svalebjørg 

5B Kari Rostadmo-Strømme 

5C Camilla Lund 

6A Martin Støver 

6B FORFALL 

6C Mariann Askheim 

7A Svein Birkemoe 

7B Hanne Huitfeldt 

7C Linda Tronrud  



• Tema på skolen: skal de ha hjertestarter? Terje skal vurdere dette. Dette handler om 

sikkerheten til barna. Alle lærere har hatt førstehjelpskurs. Har de det hjelpemiddelet som 

skal til, hvis det skulle være noe, eksempelvis hjertestarter? Vi tar det opp med Terje i januar. 

• Skolen har hatt nasjonale prøver. Bra resultat. Terje kommer til å ta opp dette i januar når 

han kommer på møte. 

• Det er sendt ut en web-quest om deltakelse på julesamling om man vil være på skolen eller 

julegudstjeneste. Interessant å vite om responsen på dette. Vi kan spørre Terje om dette i 

januar.  

• Leirskolen har vært tilbakevennende tema når det gjelder satser og egenbetaling. Skolen og 

FAU må ha en dialog på dette våren 2018 

• «Skole i drift», er det noe nytt? 

Det har ikke skjedd så mye siden sist. I siste driftsstyre mente politikerne at vi måtte pushe 

enda mer på for å få en paviljong. Og at det må et enda sterkere foreldreengasjement til.   

Innkalt til et nytt «Skole i drift» – møte førstkommende mandag (18.12). Opptatt av å få til en 

enighet. Det er ikke et besluttende organ, men et fora for å bli enig. De endelige 

beslutningene er det Utdanningsetaten som tar. Etaten mener de ikke har penger til å sette 

opp en paviljong. Vi avventer litt hva det enes om i møtet på mandag i «Skole i drift». 

Uansett hva det landes på, må det gis god informasjon til foreldrene. Vi må naturligvis være 

mest opptatt av hvordan dette blir for elevene, først og fremst. Men så må også lærerne ha 

det bra. Det er tross alt snakk om «kun» to år. Og etterpå, kommer det til å bli veldig bra her. 

• Hvordan er oppfølging av nye lærere som ansettes ved skolen? Så langt vi kan vurdere, 

virker denne veldig god med mye oppfølging fra både skolen og rektor.   

• Klasse 7A og 2C vant reflekskonkurransen. Neste år må det gis enda bedre informasjon sånn 

at alle elevene får tydelig beskjed om oppstart. Hanne gir tilbakemelding til skolen. 

• 30.november var det juleavslutning i festsalen for 2.trinn, felles for alle klassene på trinnet. 

Vanvittig mye mennesker. Hva om brannalarmen hadde gått? Ikke sikkert det hadde gått så 

bra. Hanne skriver en epost til skolen og minner om at brannforskriften følges, også ved 

foreldrearrangementer.  

 

Sak 4 - 3 Diskusjon om dobbeltime 4. klasse,  notat fra 4 

klasse foreldre  

Notat sendt ut både nå og tidligere. Dette er en sak som har måttet vente noen ganger. Forelderen 

som har sendt inn saken opplever at det ikke gis pauser, og ber FAU vurdere om vi skal mene noe om 

dette.  

Dette er noe som diskuteres mellom lærerne også. De mener at det gis god læringseffekt å holde på 

så lenge i strekk. Men er det for mye opp til hver enkelt lærer nå om det gis pauser underveis? Hva 

vet man for eksempel om læringsutbytte mot slutten av en lang økt? Hvordan evaluerer de denne 

ordningen underveis? Vi ber skolen om en tilbakemelding og sender dette til dem for uttalelse.   

I tillegg til at vi må ta opp viktigheten av at det ikke blir kuttet ned på spisingen for å kunne få 

lenger friminutt. De skal ha tyve minutters spisetid, det er noe FAU har jobbet mye for å få til. Også 

må vi ta det opp på foreldremøtene i februar.  



 

Sak 4 - 4 Temakveld for de yngste 

Dette er en sak som er til beslutning, notat distribuert på forhånd   

Dette har pågått over tid. Vennskap og utenforskap, er fokus. Et klasseopplegg for de minste barna, 

dramapedagogiske øvelser. Man ser for seg at dette kan skje i februar.  Hensikten er å øke 

forståelsen av hva mobbing er, samt øke forståelsen for hva kommunikasjon er og hvordan dette 

fungerer. Viktig at det er et lett opplegg som lærerne enkelt kan ta med seg videre. FAU kan søke 

støtte til Den kulturelle skolesekken her i Oslo. Behandlingstiden er fem uker. Det er derfor søkt om 

15 000 kr. Hun som var engasjert i det tidligere gjennomførte opplegget i 16/17 for de større barna 

og foreldrene fikk en større sum fra FAU som den gang finansierte alt.  

Til beslutning: FAU støtter skolens søknad som er sendt til Den kulturelle skolesekken og om de ikke 

støtter vil FAU støtte arrangementet. 

Enstemmig besluttet. 

 

Sak 4 - 5  100 års gave 

Til diskusjon og prioritering mellom 3 alternativer, male, lekeutstyr, scene  

1) Maling - Jotun støtter maling til elevene! Male muren, lage håndavtrykk (plasthansker). 

Elevene har ønsket seg malt mur, vi beslutter farger på håndavtrykkene. Selve murveggen 

skal være hvit. Males i mars, satser på siste uke før påske. Vi snakker med vaktmester Jørgen 

først om dette. Hanne vil involere kunst- og håndverkslærere. Silje har videre kontakt med 

Jotun. Hun skal høre om de sponser koster og ruller også. Trenger nok også Heydi murpuss.  

2) Hva med Scene – Sammenleggbar scene? Det finnes det muligheter for. Men de må stues 

vekk et sted når de ikke brukes. Rundt 50 000 får du en scene på 7,5 m2. Men da må vi sjekke 

med skolen om lagringsmuligheter. Veier 150 kg.  

3) Lekeapparat – litt tricky ihht utbyggingen som skal skje. Silje har sjekket og dette virker 

vanskelig å få til nå.  

4) (nytt punkt nå – men snøkanon sto på elevrådets ønskeliste) Hva med snøkanon likevel? 

Ungene har så mye glede av snø og tilfanget av dette er jo sterkt varierende i vinterhalvåret. 

Kostnaden vil være 20-25 000. Kanskje vi, i tilfelle, også skulle kjøpe 100 stk rompeakebrett? 

Vi må avklare det med skolen.  

 

Beslutning: Vi går videre med 1) maling av mur og 4) snøkanon. Silje og Hanne sjekker dette 

med snøkanon med skolen, finner ut av kostnadene og kommer tilbake med dette på møtet i 

januar.  

 

• Deltakelse og involvering av FAU på 100 års jubileum tar vi i møtet i januar 

 



Sak 4 - 6 Referat fra KFU møter 

• Skolegruppe B - ved Siw og Ole, fra opplæringkurs 

Fint møte, god opplæring. Kommer nye personvernlov i mai. Vil dette by på utfordringer på Østensjø 

også, for eksempel når det gjelder klasselister ved skolestart? Hvor forberedt er Østensjø skole her? 

Hanne sjekker med rektor Terje. 

• ved Patrik og Hanne, referat fra fellesmøte i november  

Skolegruppemøte på Mortensrud. Oslo kommunale foreldregruppe, skolekrets B tilhører vi. Denne 

gangen var vi også sammen med skolekrets A. 

Det jobbes mye med foreldreinvolvering på Mortensrud. 60 % av elevene har forsterket 

norskundervisning. Har et forsøk med Ipad i 1.-3. klasse. Leseleksene ble lest inn på lydfil på Ipaden 

slik at foreldre og barn sammen kunne lytte og prøve. 

FAU-leder på Mortensrud fortalte at de hadde sjeldnere møter og at de hadde utfordringer med å få 

foreldre til å komme. Utdanningsetaten var også tilstede og snakket om IKT-læring. Nå kommer det 

en ny app for foreldre sånn at foreldre ikke trenger å bruke It’s Learning.  

- Skolens digitale plattform. Hanne ber om at rektor klargjør dette på foreldremøtene i 

februar. 

 

Sak 4 - 7 Eventuelt – 

• Trafikk-kampanje – hvordan gikk det? 

Tilbakemelding fra rektor er at trafikk-kampanjen gikk veldig bra. Likevel var det foreldre som kjørte 

opp på parkeringsplassen, dog ikke så mange. Det er også uheldig at mange barn krysser veien der 

hvor det har kommet en fartsdump i Østensjøveien, kanskje fordi fartsdumpen kan forveksles med et 

gangfelt? Intensjonen med fartsdumper er god, men mange krysser rett over der hvor det er 

skoleport på andre siden. SAK til trafikkgruppa. 

 

Aksjoner å følge opp: 

Aksjonsnr Hva skal gjøres Ansvarlig Tid 

 Sak fra far om mulig utbygging av fortau på 
skolevei 

Trafikkgruppa  

 Stiftelse av FAU   

 Trafikkgruppa har sak (?) – Fartsdump i 

Østensjøveien  

Trafikkgruppa  



 Gruppearbeid   

 100 års jubileet   

 Ny trafikk-kampanje en ettermiddag i januar?   

 

Neste møte er tirsdag 9.januar 


