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Sak 7-1 Godkjenning av innkallelse og referat fra FAU møtet i 

februar   

Svar fra Bymiljøetaten: Ingen planer om fortau i Dalbakkveien.  

Ingen kommentarer til referatet. Hanne sørger for at skolen legger det ut på sine nettsider. Hanne vil 

sende referat og agenda for neste møte også ut til vararepresentanter. Dette skal bli fast praksis.  

 

Sak 7-2 Informasjon fra skolen Kort info fra Hanne   

• Hanne har snakket med Terje om 100 års jubileet. Sommerarrangementet blir 6. juni og ikke 

13.juni som tidligere annonsert. 6.juni er først og fremst for elever og foreldre. 22.mars 

arrangementet er tenkt mer åpent for alle.  

• Det blir 4 nye lærerstillinger ved skolen til høsten jfr. normen som bystyret har vedtatt. 

• Det er opprettet foreldregrupper på Facebook for de fleste klassene. Terje lurer på om FAU 

kan vurdere en mal eller retningslinje for hva som er god foreldreoppførsel på Facebook. Vi 

kommer tilbake til dette på mai møtet 

TILSTEDE: 

1A FAU Siw Skogseth Fossmark 

1B FAU Petter Tiltnes 

1C FAU Cathy Capdeville 

2A FAU/VARA FRAFALL 

2B FAU Turid Eik  

2C FAU Lars Kosberg 

3A FAU Patrik Pedersen 

3B FAU Tone Viljugrein 

3C VARA FAU Anette Arnkværn 

4A FAU Torill Bjerkmann Schlechter 

4B FAU/VARA Vandna Sharma 

4C FAU/VARA FRAFALL  

5A FAU Morten Svalebjørg 

5B FAU/VARA FRAFALL 

5C FAU Camilla Lund 

6A FAU Martin Støver 

6B FAU Ole Jørgen Bull 

6C FAU Line Skaaraas Bandhusena 

7A FAU Svein Birkemoe 

7B FAU Hanne Huitfeldt 

7C FAU Linda Tronrud  



 

Sak 7-3 Info fra Driftsstyret ved Petter og Svein  

Var i Kultur- og utdanningskomiteens arbeidsutvalg og la frem vår sak jfr. referat fra sist FAU-møte. 

Ikke hørt noe mer om hva som blir resultatet her.  

Info fra Driftsstyret: Økonomien er sånn passe for Østensjø skole etter 2017, noen leirskoleopphold 

som kostet mer enn budsjettert pluss pluss. 

Strategisk plan for Østensjø 2018 er sendt til Utdanningsetaten og blir nok lagt ut på hjemmesiden 

etter hvert. 

Petter ble valgt til ny leder av Driftsstyret.  

Østensjøveien 112 – mulig å abonnere på nyheter fra den saken fra Plan- og bygningsetaten – 

Utbygging av skolen (heter ikke lenger «Skole i drift») – informasjon om dette ligger ute på skolens 

hjemmeside under «Nyheter». 

 

Sak 7-4 100 års jubileum Beslutte gave og budsjett  

Alternativer: 
- Lydanlegg - fra kr 15 000,- opp mot 20 000,- Skolen ønsker dette og sist lydanlegg er 10 år gammelt 
- Snøkanon - budsjett opptil kr 30 000,- (skolen er lite positiv til dette)  
- Planter og frø til ny skolehage - utstyr, frø, planter - budsjett opp mot kr 15 000,-?  
 - Et arrangement – dagsarrangement, eks leie Tusenfryd for alle elevene, koster mellom kr 100 000 
og 200 000. Dette er derfor lite aktuelt 
- Beslutte tilleggsbudsjett på Maling av vegg: Utstyr og grunning til vegg - opp mot kr 8000,-?   
 
FAU beslutter at vi i tillegg til maling av muren, som elevene ønsker seg, kjøper lydanlegg inkl. 
mygger og stativ, i gave til skolen. Det settes av maks kr. 30 000 til dette og kr. 10 000 til maling av 
mur. Totalt settes det av 40 000 kr. til jubileumsgave fra FAU, pluss at det må settes av penger til 
festen vi skal stå for 6.juni. 
 
FAU anbefaler også en innflyttingsgave når utbyggingen er klar. Da kan man kanskje etterkomme ett 
eller flere ønsker fra elevene om uteleker. Dette ble vanskelig å imøtekomme nå pga. utbyggingen. 
 

22. mars arrangementet: 

Arrangement som FAU bidrar på: 22 mars - hva behøves og hvem kan stille. FAU sin 22 marskomité 

har hatt flere møter og besluttet at vi selger kaker, sveler, kaffe, te og saft. Teltene må opp. Hanne 

lager lister over hvem som kommer når og hvem som gjør hva.  

Alle FAU-representantene må sørge for at sin klasse stiller med to kaker. Hanne må ha tilbakemelding 

fra alle representantene om at de har ordnet kake i sin klasse. Kakene må leveres inn torsdag, på 

lærerværelset, mellom kl. 15-16.15 på torsdag. Det ordnes også svelerøre fra FAU-representanter. 

Hanne har liste over de ulike gjøremålene. 

Hanne sender ut en påminnelse på e-post om hvem som har sagt at de kan stille når.  



6 juni - hva behøves - tanker og ideer - budsjett? Allerede nå må alle være forberedt på å stille 6.juni 

og mobilisere vararepresentantene. Gratis mat til barn? Og voksne må betale? Mulig vi løser det 

sånn, men dette må diskuteres. Uansett: Alle i FAU må holde av 6.juni! 

 

Sak 7-4 Gruppearbeid  

Dette rakk vi ikke i dag, nå er det uansett 22 mars arrangementet som står i fokus. 

 

Sak 7-5 Eventuelt  

• Konto og Vipps er etablert Kontonr til FAU Østensjø skole: 1506.03.33057 

• Vippsnr til FAU Østensjø skole: #512357 

• Foreldrekonferanse 15 mars – Patrick, Siw og Annie deltar 

• Litt uvisst hva skjer med temakveld med antimobbearrangementet for de yngste elevene – 
sjekke om vi har fått midler fra Den kulturelle skolesekken. 

 

Neste møte: Tirsdag 10. april kl. 1930 

 

Aksjonsnr Hva skal gjøres Ansvarlig Tid 

 Gruppearbeid og litt info fra Foreldrekonferansen  April 

 4. klasse orienterer om status for arrangement på 
skolen 17.mai 

 April  

 Utforme mal/retningslinje for oppførsel på 
Facebook 

 Mai 

 

 

Referent. Tone Viljugrein 


