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   Tilstede  

1A FAU Siw Skogseth Fossmark  

1B FAU Petter Tiltnes  

1C FAU Cathy Capdeville  

2A FAU/VARA FRAFALL  

2B FAU/VARA FRAFALL  

2C FAU/VARA FRAFALL  

3A FAU Patrik Pedersen  

3B FAU Tone Viljugrein  

3C FAU Ragnhild Runde  

4A FAU Torill Bjerkmann Schlechter  

4B FAU Vandna Sharma  

4C FAU/VARA FRAFALL    

5A FAU Morten Svalebjørg  

5B FAU Kari Rostadmo-Strømme  

5C VARA FAU Randi Anne Ervik  

6A FAU/VARA FRAFALL  

6B FAU Ole Jørgen Bull  

6C FAU Line Skaaraas Bandhusena  

7A FAU/VARA FRAFALL  

7B  FRAFALL  

7C FAU Linda Tronrud   



 

8-1 Godkjenning av innkallelse og vedlagte referat fra 

FAU møte nr 7 i mars 
- Endringer referatet:  

Vandna var tilstede sist gang selv om det ikke fremkom av referatet, endres. 

Bytte i 6C: Marianne er vara, Line Skaaraas Bandhusene er nå fast representant, må 

endres i referatet da det var Line som var her sist gang. 

Ellers godkjent 

 

- Ingen kommentarer til dagens innkallelse og agenda 

 

- Kort om Kafeen og inntjeningen på Åpen kveld 22.mars i anledning 100 års jubileet:  

Ser ut som om vi har 17250 kroner i overskudd. Regningen til Rema betalt 25 april. Ca 

2/3 av innbetalingene var over VIPPS. 

Ingen klager på pris, vi tok 10 for drikke 20 for kake. Alt forsvant av kaker og sveler, en 

annen gang må vi har mer. Super innsats av alle og særlig av kommunikasjonsgruppen 

som hadde ansvar for dette.  

 

8-2 Status 17. mai ved 17. mai komiteen ved Irene 
4.klasseforeldre er som vanlig ansvarlig for arrangementet på skolen på ettermiddagen 17.mai. 

De hatt to møter hittil. Nedsatt grupper med ansvar for ulike områder. Det er veldig greit å 

forholde seg til en smørbrødliste fra tidligere år.  

NB Er FAU interessert i panten? Vi tar det opp neste møte. Og veksel. 

Tillatelse til Borgertoget er innvilget.  

Låne veksel fra FAU – Petter og Ole kasserer har dialog om dette. Får veksel fra 22 mars og 

behøver noe mere i tillegg. 

- Husk å ta ut nok 5’ere til Lykkehjulet, sier det fra FAU.  

- Legge inn vippsnr. på invitasjonen så er folk klar over dette i forkant. 

- Skolen kan også ha noe veksel, sier Terje 

- Bonger i stedet for penger? Kanskje en idé til Lykkehjulet så slipper man alle 5’ere. 

- Utover det: 17.mai komiteen føler de er i rute. 

 

8-3 Informasjon fra skolen ved rektor Terje, inkludert 

strategisk plan 
Snakket om 100 års jubileet og jubileumsuka før påske: Det var både veldig morsomt og veldig 

vellykket. Også den tirsdagen da det var skole fra gamledager. Utdeling av tran og 

forskjellsbehandling av gutter og jenter. En fordel at de hadde vært på skolemuseet i forkant så 

visste både elever og lærere mye om hvordan skolehverdagen var i gamle dager. 

 

Åpen kveld 22.mars i anledning 100 års jubileet var også svært vellykket. Mye folk, både 



familier og tidligere elever. Mange positive tilbakemeldinger.  

Fordi skolen er 100 år skal vi som kjent gå først i 17.mai toget. I tillegg skal vi delta ved flere 

andre arrangementer i byen den dagen. Nestleder i elevrådet skal for eksempel holde tale ved 

Wergelands grav, på Eidsvolls plass skal 4.klasse synge ved kransnedleggelsen m.m.– Terje 

skal og være med her. Det er bare elever ved Østensjø skole som skal i Rådhuset etter 

17.maitoget inkludert ØSM - korpset.  

 

Den 6.juni er det jubileumsforestilling og fest. Da skal det leies inn skikkelig scenetrailer. 

Forestilling både på dagtid og kveldstid. Vi tenker at dette er sommeravslutningen i år, for alle 

klasser, selv om det naturligvis ikke er noe i veien for at klasser kan ha egne 

sommeravslutninger andre dager, hvis de vil. 

 

Skole i drift Ikke bestemt enda om det blir paviljong eller ikke. Etaten planlegger ut fra at det 

ikke blir paviljong, men hvis politikerne sier ja må de gjøre om på sine planer. Så vi avventer 

det. Reguleringsplanen blir sannsynligvis vedtatt i slutten av denne måneden. FAU minner om 

at det er viktig å huske på at elevene i dag har flere inngangsporter til skolen, de kommer fra 

forskjellige retninger. Kan ikke bare ha fokus på etablere en midlertidig ny inngang ett sted. 

 

Strategisk plan for Østensjø 2018. Politikerne lager en del hovedområder som er 

satsingsområder i Oslo. Den strategiske planen for Østensjø sier noe om hvilke av disse 

hovedområdene Østensjø har særlig fokus på i år. 

1. I henhold til grunnleggende ferdigheter er Østensjø opptatt av et prosjektområde om 

lesing.  

2. Opptatt av psykososialt skolemiljø.  

3. Fullføre og bestå – Handler om å stå skoleløpet ut og dette begynner allerede i 

grunnskolen. I den sammenheng er Østensjø særlig opptatt av motivasjon 

4. AKS – jobber med å få gode samarbeidsrutiner mellom AKS og skolen. Og få til et godt 

tilbud også mens skolen er under ombygging. Generelt fokus på at tilbudet skal være så 

bra at de store barna også har lyst til å være på AKS fremfor å gå hjem.  

Dette er de fire områdene skolen har særlig fokus på, men jobber naturligvis mye med andre 

områder. Strategien ligger ute på nettsiden. 

Elevundersøkelsen er knyttet opp til strategisk plan. Meisler ut noen områder de kan bli bedre 

på, eks medvirkning og elevens nettverk. 

 

17-29 april – det kommer en brukerundersøkelse om aktivitetsskolen i Oslo.  

 

Spørsmålet om lærernormen som er vedtatt av Stortinget – Østensjø skal ha fire stk. flere 

lærere. Normen er basert på antall pedagoger på bakgrunn av antall barn. 16 elever per hode 

lærer. Vi kan risikere at vi mister assistenter, men vi får da flere lærere. Normen er ikke 

behovsprøvd, men er nedsatt på bakgrunn av antall. Østensjø ønsker å styrke 1.-4. trinn. 

Mulighet til å dele klassen mer, i for eksempel tre- og fire parallelle grupper 

 

 



8-4 Status utbygging inkludert informasjon fra 

Driftsstyret sitt møte med Kultur- og 

utdanningskomiteen 
Politikerne i driftsstyret sier at partiene er positive til brakke, men ASA (Avdeling for 

skoleanlegg) planlegger at det ikke skal bli brakker. Inntil politikerne eventuelt bestemmer seg 

for noe annet.  

Mai 2020 skal byggene stå ferdig og innredning etc. skal stå ferdig til august 2020. Regner ett 

års prøvetid det første året. Da er det viktig å følge med på om noe ikke er som det skal, for 

dette året er det Undervisningsbygg som har ansvar for skolebyggene og ikke skolen selv.  

 

Viktig at FAU er med på å følge med på innredningen når den tid kommer, eks at vi får det 

utstyret vi trenger.  

 

8-5 Temakveld for de yngste - info om arrangement og 

status på søkt støtte fra kulturelle skolesekken 
Info om dette ble sendt på e-post da Camilla har frafall i dag. «Vennskap og utenforskap» tom. 

4.etasjene. Camilla skriver at hun har snakket med Beathe Frostad som sier hun skal holde 

forestillingene 27 april+2 og 3 mai. Hun er i god rute med planlegging.  

Det er bevilget midler fra Den kulturelle skolesekken, har vi fått bekreftet sent i april- 

 

 

8-6 Referat fra KFU foreldrekonferanse og møte i 

skolegruppe B og A, 4 april, ved Patrik 
Patrik og Siw var der.  

Spennende konferanse med interessante forelesere.  

- Astrid Søgnen, direktør for Utdanningsetaten, var der også. Fokuset nå er enda kanskje 

større på inkludering «Rom for alle, blikk for den enkelte». Manglende koordinering av 

skole og helsevesen for barn som faller utenfor – vil få større fokus fremover. 

 

Det ble snakker om Sommerskolen som hadde over 20 000 søkere i år. Tolkes som om  

de tilbyr noe barn og foreldre vil ha. Fikk også en time med  

 

- Håvard Tjora som snakket om sin mening om hvordan lærergjerningen skal og ikke skal 

gjøres. Hadde stort fokus på det å mestre. Da trives de og da yter de bedre.  

 

- Inga Marte Thorkildsen: Fortalte at det kommer Elevundersøkelse for det laveste trinnet 

også. Snakket også mye om positiv forskjellsbehandling.  

 

En viktig diskusjon som kom opp under dette punktet:  

Patrik anbefaler at de som kan går på foreldrekonferanser og temakvelder da det er ganske 



mange interessante temaer som tas opp. Når man hører om hvordan de har det på andre 

skoler, blir man litt opptatt av at vi har det bra, men det er jo ikke sikkert det er sånn om ti år. 

Men er det sånn at vi ikke ser de problemene som er der? Er alt så bra? Hvordan kan vi sikre 

oss at det er så bra som det er også fremover? 

 

Hvilke grep er gjort her på Østensjø? PALS – mye om ordensregler, hva med Steg for Steg? 

Eller psykisk førstehjelp? Kunne det også være noe for Østensjø skole? Iverksettes det noen 

tiltak med tanke på miljøet når det blir trangere under byggingen?  

SMU – Skolens miljøutvalg, skal ha et større ansvar for å jobbe med skolemiljøet enn det FAU 

har? Per i dag er det lovpålagt.  

 

(Petter må huske å spørre om arbeidsmiljøundersøkelsen til lærerne på neste 

Driftsmøte.) 

 

9A saker, det er noen større saker her på skolen som for eksempel går videre til 

Fylkesmannen? Bra for FAU å være orientert om dette. Siw følger opp SMU og tar også opp 

dette med 9A-saker med rektor. 

 

Dragonbox – Leseprosjektet. Ragnhild kan sjekke litt om erfaringene i Skedsmo kommune.  

 

KFU møtet på Kampen, (vi tilhører gruppe B),  

- Elevundersøkelsen for 2017 

- Nasjonale prøver 

o Tilbakemelding fra områderektor er at oppmerksomheten har roet seg rundt 

dette. Prøvene er et veldig godt verktøy for lærerne, kommer gode veiledere med 

disse prøvene som gjør det lettere å jobbe med. 

 

 

8-7 Kort gruppearbeid, fra ca. 21 
Rakk ikke 

 

8-8 Eventuelt: Skolebehovsplan 
1) Skolebehovsplanen: 

o Skøyenåsen foreslås utvidet til en U-9 skoler hvor det foreslås 9 klasser på hvert 

trinn. I dag er det 7 klasser på hvert trinn. Laget for U-4, kan klare U-6, men det 

er forslag om å utrede dette. Rektor og områdedirektør er positive.  

- Revidert skole-hjemstandard 

o Denne ligger på utdanningsetatens sider, kan bringes inn i FAU senere 

 

2) I neste møte 8 mai må 6.juni. være tema – Temagruppekvelden – gruppen har startet og 

mere info kommer i neste FAU-møte i mai. Hva er føringene fra skolen på hva de ønsker 

seg? Hanne skulle sjekke dette. Vi har tidligere snakket om å stå for grilling av eks 



hamburgere og gratis servering til alle elevene, eller en stor gryte med et el.l. Gruppen 

består av Turid, Silje, Camilla, Line og Camilla – med Hanne som hjelper. 

 

3) Trafikksak må tas i neste møte 

 

4) Silje er ikke her i dag, men har kontroll på malingen til muren i anledning 100 års gaven. 

 

Aksjonsliste: 
Oppfølgingssaker  Hvilket FAU-møte? 

 Er FAU interessert i panten fra 
17.mai, hvis ja, hvordan 
organiserer vi dette? 
Og har vi veksel fra 22.mars som 
17.mai komiteen kan overta? 

Mai 

 6.juni må planlegges og 
oppgaver fordeles 

Mai 

 En trafikksak fra Petter  Mai 

   
 
Neste møte er tirsdag 8 mai 


