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   Tilstede  

1A FAU Siw Skogseth Fossmark FRAFALL 

 VARA-FAU Annie Mette Riis FRAFALL 

1B VARA FAU Anna Magdalena Hellner JA 

1C FAU Cathy Capdeville JA 

    

2A FAU Silje Sommersol JA 

2B FAU Turid Eik  FRAFALL 

 VARA FAU Ingvild Kilander FRAFALL 

2C FAU Lars Kosberg JA 

    

3A FAU Patrik Pedersen JA 

3B FAU Tone Viljugrein JA 

3C FAU Ragnhild Runde FRAFALL 

 VARA FAU Anette Arnkværn FRAFALL 

    

4A FAU Torill Bjerkmann Schlechter JA 

4B FAU Vandna Sharma JA 

4C FAU Camilla Bakke  JA 

    

5A FAU Morten Svalebjørg JA 

5B FAU Kari Rostadmo-Strømme JA 

5C FAU Camilla Lund FRAFALL 

 VARA FAU Randi Anne Ervik FRAFALL 

    

6A FAU Martin Støver JA 

6B FAU Ole Jørgen Bull FRAFALL 

 VARA FAU Silje Just Clark FRAFALL 

6C FAU Line Skaaraas Bandhusena FRAFALL 

 VARA FAU Mariann Askheim FRAFALL 

    

7A FAU Svein Birkemoe JA 

7B FAU Hanne Huitfeldt JA 

7C FAU Linda Tronrud  JA 

    

    



8-1 Godkjenning av innkallelse og vedlagte referat fra 

FAU møte nr. 8 i april 
En liten endring i referat: Til og med 4.klasse og ikke 4. etasje, skulle det stå. 

 

 

2) Sak fra 1A utsettes til møte i juni.  

 

 

8-2 Informasjon fra skolen 
Informasjon fra skolen om arrangementet på skolen 17. mai sendes ut med ranselpost i 

morgen. Det er som i år, som i fjor og tidligere år, en beredskapsplan for 17.mai – selv 

om skolen ikke snakker så mye om denne. Drøyt 400 elever er påmeldt til toget hvor vi 

skal gå først, også mange lærere. Alle musikantene i Østensjø skoles musikkorps skal 

på rådhuset etterpå (også de som ikke er elever her lenger). ØSM skal også spille på 

Eidsvoll plass kl. 09. Også Nordseter skole har et jubileum og skal være med på 

rådhuset. Skøyenåsen skole er 50 år og går som nr. 2 i toget.  

 

6.juni er det jubileumsfest med stor scene og forestilling som varer en times tid. Det er 

sendt invitasjon til ordfører, bystyret osv. Arrangementet begynner kl. 16:30. Korpset 

skal også spille.  

 

Maling har kommet og målet er å få ferdig veggen til 6.juni. 

 

Skole i drift: Mye logistikk som skal skje. Kommer ikke til å være noe riving eller bygging 

før skolen er slutt. Mål om at planen blir vedtatt i bystyret 23. mai. Vet enda ikke om det 

blir paviljong, men det er en plan for hvordan få det til likevel. All omrokkering må være 

ferdig til 10.august for da kommer lærerne tilbake igjen. Det skal komme mer 

informasjon om dette på skolens hjemmesider når alt er endelig planlagt. På uvarslet 

brannøvelsen for noen uker siden brukte elever og lærere nesten 1 min kortere tid enn 

sist. 

 

Seks nyansettelser til høsten. 

 

Skolen har saker etter § 9, men ingen saker som har gått til Fylkesmannen. Vi har noen 

saker som har utløst aktivitetsplan. Det er ingen saker som har involvert ansatte. 

 

Vi har fått midler fra Den kulturelle skolesekken til temakvelden for de yngste elevene. 

11 og 13 juni er datoene for dette.  

 



30. og 31. mai er det førskoledager på skolen. En representant fra FAU pleier å være 

tilstede og informere. Cathrine stiler 30, og Patrick 31.mai. Hanne lager en liten oversikt 

over hva som er gjort tidligere når hun har deltatt på dette og sender de nevnte. 

 

Den brosjyren som FAU har laget til foresatte bør oppdateres en gang i året. Dette bør 

også ligge inn på FAUs’ årshjul.  

 

7B søkt om penger til avslutningsfesten 250 per elev. 7C og 7A kan også søke. Elever 

kan søke om støtte på inntil 250 kroner til enten leirskole eller til avslutningsfesten i 

7.klasse. Det fungerer slik at FAU-representanten søker FAU, ikke klassekontakten. 

Hanne legger det inn i årshjulet til FAU at representantene må huske å informere 

klassekontakten og klassen om dette.  

 

17.mai og flaskepanten. Det har vært vanlig at FAU får denne panten og at 17.mai 

komiteen administrerer hvordan. Vi spiller derfor ballen tilbake til 17.maikomiteen om at 

de må ordne dette.  

 

 

8-3 Gave til skolen 
Patrick og Hanne har hatt et formøte med skolen om hvem som skal kjøpe inn 

lydanlegg og «mygger» til skolen, Vi kjøper så mange mygger som vi får innenfor 30 

000. Hanne følger det opp videre.  

Referatkommentar i ettertid: Mygger er vanskelig å bruke og sammen med skolen vil vi 

kjøpe flest mulig mikrofoner innen budsjett. Møtet med skole og de som selger 

lydanlegg holde i juni for beslutte spesifikasjoner 

 

8-4 Trafikksak Kristine Dahl barnehage og Sameiet i Østensjøveien 8(?) har 

rettet en henv.  til Bymiljøetaten om et fotgjengerfelt i Østensjøveien. Ønsker at FAU 

engasjerer seg i dette.  FAUs trafikkomité diskuterer dette på gruppearbeidet litt senere 

på møtet. 

 

Maling av muren. Det er bevilget midler fra FAU til dette, deriblant innkjøp av hansker 

 

8-5 Gruppearbeid 
- 6. juni arrangementet: Skolen ber oss åpne kafeen kl. 1630. Det blir 

ikke grill, men kokte pølser. Barna får to stk. pølser og en is hver, voksne kan 

kjøpe. En kø for barn og en kø for voksne. Pølser blir glutenfrie, men ikke 

lomper. Plastglass til saft. Bruker stempel til barna. Camilla har sagt at vi kan 

handle inn via «hennes» REMA 1000 butikk. Alle må bidra 6.juni. – planlagt to 



økter – mere info kommer. Ber om et budsjett på 12 500 som skal dekke det vi 

har av kostnader.  

 

- Trafikkomité. I nærheten av broa lage et fotgjengerfelt til. Vi synes det er en god 

ide å prøve å påvirke bymiljøetatet til dette. Det lages et utkast.  

 

Tirsdag 12. juni blir siste FAU-møte for sommeren. Kanskje noen baker kake…?  

 

 

 

Aksjonsliste: 
Oppfølgingssaker  Hvilket FAU-møte? 

 Betaling av leirskole - 
diskusjon 

Møte 10 juni 

 Sak fra klasse 1A  

   

 


