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Sak 3-1 Godkjenning av innkallelse og referat fra FAU 

møtet i desember, status på aksjoner 
- Til referatet fra desember: Endre punkt om spisepause. Terje tar det opp med lærerne at 

denne skal vare i 20 minutter.  

- FAU – prosessen med registrering i Brønnøysund for å bli en organisasjon og få et 

organisasjonsnr, er i gang.  

- Trafikkaksjon? Trafikkgruppe jobber med dette under gruppearbeidet, se senere i 

referat.  

 

Sak 3-2 Nytt fra skolen ved rektor Terje og hva skjer 

under 100 års jubileum 
- I forhold til antall folk i festsalen under avslutninger må alltid brannforskriften følges: Terje vil 

minne lærerne om dette igjen når tiden for avslutninger nærmer seg til våren/sommeren. 

 

   Tilstede  

1A FAU Siw Skogseth Fossmark  

1B FAU Petter Tiltnes  

1C FAU/VARA FRAFALL  

2A FAU Silje Sommersol  

2B FAU Turid Eik   

2C FAU Lars Kosberg  

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 VARA FAU Ingvild Kilander (for Ingvild 
Kristin Aardalsbakke) 

 

5B FAU Kari Rostadmo-Strømme  

5C FAU Camilla Lund  

6A FAU/VARA  FRAFALL  

6B FAU Ole Jørgen Bull  

6C FAU Marianne Askheim  

7A FAU Svein Birkemoe  

7B FAU Hanne Huitfeldt  

7C FAU Linda Tronrud   



- Vurderinger fra skolen vedr skriv om lange arbeidsøkter på 4 trinn 
Dette er noe skolen får henvendelser om og tar opp igjen med jevne mellomrom. Grunnen til 
denne lange arbeidsøkten er at skolen har TIEY og det tar tid å skifte fra stasjon til stasjon fra 1-
3. Det har de ikke lengre i 4, skolen har valgt å beholde økten. Lærerne har muligheter til å 
legge inn pauser, gå ut, ta fruktpause eller lignende. Kanskje skolen må tenke annerledes når 
«Skole i drift» er i gang, men skolen kommer ikke til å slutte med TIEY fordi dette er en måte 
skolen har valgt å jobbe på. Lærerne skal være bevisst på at dette er en lang økt og legge opp 
timen deretter. 
 
 
- Skole i drift - hva er siste nytt - referat fra arbeidsmøte før jul 
- «Skole i drift» handler om det som skal skje fra sommeren av under bygging: 

-  Siste arbeidsmøte i regi av Undervisningsbygg var rett før jul hvor og Svein og Petter fra FAU 

var med.  

- I første omgang skal det bygges «Bygg Vest» og «Bygg Nord». Etter dette skal hovedbygget 

og nedre bygg bygges om for å tilrettelegges for pålegget om universell utforming. Dette betyr at 

det kommer til å være en byggeprosess på Østensjø i 5-6 år fremover. Så man er ikke ferdig 

etter to år. De to første årene er steg 1, deretter kommer steg 2 hvor man bygger skolen om til å 

ha universell utforming med innvendig heiser og andre krav, men denne prosessen er ikke 

spikret enda.  

- Terje vil lage et skriv til foreldrene og/eller informere om «Skole i drift» på foreldremøtene i 
februar. 
- det er nå lite aktuelt å busse rundt til andre skoler. Per nå er planen å ha et klasserom i grå 
paviljong, et i nedre bygg og et i hovedbygget. Så snart skoleåret er over, begynner man å rive 
det gule bygget. Skolen skal bygges ut for å tilpasses tre klasser på hvert trinn.  
- det ene arbeidsrommet for lærerne i den grå paviljongen flyttes opp til der hvor helsesøster har 
holdt til i øverste etasje. De flytter ut til vaktmesterboligen hvor det blir et slags helsehus med 
pp-tjenesten etc.  
- det er mye logistikk som skal på plass, både tegninger og i praksis.  
- Gymsalen kan ikke brukes under byggingen av Bygg vest – dette må planlegges for av 
undervisningsbygg med alternativt gym sted.  
- det ønskes egentlig en paviljong til, så man slipper å få det så trangt her i denne perioden. 
Men dette handler om økonomi og det er nå ikke lagt inn i noe budsjett – det er tvil om 
kommunen vil finansiere dette. Driftsstyret lager et skriv til kommunen direkte for å få en 
paviljong og flytte tenkt bygg til rigg i forbindelse med byggingsprosessen til andre siden av 
Østensjøveien. 
- hvordan er det her ved skolestart høsten 2018? Dette vet vi jo ikke helt, men det vil 
tilrettelegges fra Undervisningsbygg og skolen er sterkt involvert.  
 
100 års jubileet 

- Uke 12 – den store jubileumsuken med ulikt arrangement på skolen 
o Torsdagen vil det være åpent for foreldrene, spørsmål om FAU kan bidra med 

noe, for eksempel stå på boder eller lignende? 
o Slutten av mai/juni – festforestilling for barn på dagen, og så kan foreldrene 

komme på dagen. Kanskje FAU kan grille eller stå for noe servering? 
o Østensjø skole skal gå først i 17.mai toget.  

 
Alt dette og alle de ulike arrangementene kommer det mer informasjon om. 

 



Annet: 

- Hærverk på skolen i helgen, knusing av ruter. Blitt anmeldt, ikke fordi skolen tror det vil 

føre til noen etterforskning, men da blir det registrert. 

- Neste gang Terje kommer, vil han ha med noen fra Elevrådet som skal snakke om 

Elevundersøkelsen.  

- Nasjonale prøver – et veldig godt resultat for skolen. 

- Nettvett – utarbeides et opplegg for alle klassetrinn. Skal også tas opp på 

foreldremøtene til våren. 

- Refleksbruk på vei hjem fra skolen. Terje skal spørre Hanne, undervisningsinspektør for 

AKS, om AKS kan sette opp et skilt på døra hvor det står «Husk refleksvest!»  

 

 

Sak 3-3 Gave til skolen – status 
- 100 års gaven  

- Snøkanon – Terje sjekker videre om det praktiske knyttet til dette, hva skolen trenger 

å stille med, for eksempel mer strøm, tilgang til vann osv. Vi må også tenke på 

hvordan noen kan drifte denne, foreldre og hvordan kan dette best organiseres? 

Kanskje kan man få til en turnusordning med interesserte foreldre? Hva med et 

klassetrinn som har ansvar for dette? Eller legge det til familiegruppene i de ulike 

klassene? Snøkanonen må ha tilsyn hele tiden. Kan ikke stå uten at noen er der hvis 

noe skulle skje. Den snøkanonen vi tenker oss, koster 28 500,- kr.  

- Maling av muren – vi får neppe dekket ruller etc fra Jotun. Silje tar opp spørsmål 

knyttet til det praktiske med Terje, sjekker om det må noe grunning til etc.  

 

 

Sak 3-4 Trafikk kampanje i januar? 
På ettermiddagene, er det noe vi skal gjennomføre? Stemning for det. Hva med siste uken i 

januar, uke 4 tirsdag, onsdag, torsdag for eksempel? Det går greit med to personer. Vi tenker 

en time, fra 1530-1630. Hanne sender ut epost og folk melder inn til henne når de kan stille. 

 

 

Sak 3-5 Arbeid i grupper 
a) Trafikkgruppe og «Skole i drift»- tar kontakt med bymiljøetaten og sjekker muligheten 

for fortau i Låveveien. Fartsdumpen i Østensjøveien? kom ikke lenger med denne saken 
under gruppearbeidet. De må komme tilbake på dette på neste møte.  
«Skole i drift» – Svein og Petter, som går inn i Driftsstyret, skal sende utkastet til et brev 
fra Driftsstyret til Kultur- og utdanningskomiteen til resten av FAU-gruppen «Skole i drift» 
v/Patrik, slik at de kan komme med innspill. Viktig at FAU gir innspill som ivaretar 
elevene i denne prosessen.  
 

b) Temakveldgruppe – sommerfesten i forbindelse med 100 års jubileet. Snakket om 
gryter, vegetarisk gryte / annet som er enkelt å servere. Engasjere foreldre til kakesalg. 
Snakke litt med rektor om dette. Hva med budsjett? Kan man tenke at man skal tjene 



penger på dette, eller skal det være gratis? Skal det være en festforestilling for alle, så 
kan man kanskje tenke at det skal være gratis.  

 
Tema- mobbing – skal ha et møte med Beate neste uke. Vet ikke noe om vi har fått 
støtte fra den kulturelle skolesekken enda. FAUs rolle blir å koordinere og dytte på og 
etterse at skolen gjør noe i forkant og etterkant av dette arrangementet.  
 

Kommunikasjonsgruppa 
100 års jubileet – markedsplass torsdag 22.mars fra kl. 15. Vi tenker at dette er en 
gylden mulighet for FAU til å tjene litt penger.  

Flere forslag, her er forslagene som kom og vi tenker vi kan gå videre med noen av dem: 
o Stafett hvor man skal konkurrere om å slå spiker i planke el.l., kaste på stikka, 

kaste hestesko, kaste melkespann, «Østensjø skoles sterkeste mann og kvinne» 
Hva med å gjennomføre en tulleauksjon? Sånn for stemningens skyld?  

o Mat – lage sveler, lefse, karameller, grille burgere, varm kakao med 
marshmallows, grønnsaksuppe, lapskaus, matpakker (svensk skolemat under 
krigen?), rømmegrøt,  

▪ Er det for eksempel noe man engasjere Mat og Helse i? Kan de for 
eksempel lage Østensjøs grønnsaksuppe? Den fra AKS? Kanskje Mat og 
Helse kan lage dette?  

o Kunne vi spurt en yrkesskole om de kunne bidra? For eksempel ha det som et 
prosjekt? De kan stille med store kjeler etc. Torill sjekker dette. 

o Sjekke med Stabburet som har vært her og filmet? Kan de bidra med noe?  
o Kunne man satt opp et telt og lage markedsplass ved «Gåsestatuen»?  
o Hva med å spørre om korpset, kan hele eller noen fra ØSM spille?  
o Abildsø gård – også mulig å ta kontakt med, sosialt entreprenørskap 

 

Sak 3-6 Eventuelt 

- Utbygging ved den gamle Statoilen i Låveveien/Tvetenveien. Omregulering av tomta 

hvor de vil bygge blokker opp til syv etasjer og 70 leiligheter. Skal FAU mene noe om 

dette? Høringsfrist 19.februar. Sannsynlig at utbyggingen vil medføre økt trafikk. Vi kan 

uttale oss om trafikken til og fra nybygg og øvrig bebyggelse, og at Låveveien må 

utbygges og tilrettelegges denne trafikken for å ivareta sikkerheten til elevene. Patrik og 

Hanne lager et høringsutkast som vi tar opp 13.februar.  

- Det vil bli et ekstraordinært Driftsstyremøte fordi budsjettet for skolen ikke er klart. Vi får 

en oppsummering om dette på neste FAU-møte. Petter og Svein er fra januar oppnevnt 

som fast medlemmer av Driftsstyret og vil bringe info frem og tilbake til FAU. Første 

møte de skal delta på er torsdag 18 januar. 

- 4. klassen skal ha 17.mai. FAU-representantene fra 4.klasse må sjekke at 

forberedelsene til dette er i gang, og orientere om status på FAU møte i februar. På et 

tidspunkt må en representant herfra også orientere FAU om opplegget (omtalt nedenfor) 

 

 

 

 

 

 



Aksjoner å følge opp: 

 

Aksjonsnr Hva skal gjøres Ansvarlig Tid 

 Etablere FAU som stiftelse Hanne / 
styret 

Er i gang 

 Orientering om ekstraordinært Driftsstyremøte   

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

  

    

 

Neste møte Tirsdag 13 februar kl 1930. 

 


