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Gjennomgang av elevundersøkelsen fra Elevrådet 

sammen med rektor Terje 
Ola (leder) og Sebastian (nestleder) fra Elevrådet presenterte resultatene fra 

Elevundersøkelsen, sammen med Terje. Sammenlignet resultatene fra tilsvarende 

undersøkelse i fjor. Scorer i snitt litt høyere enn øvrige Osloskoler. Undersøkelsen er for 5.-7. 

klasse. 

- Skolen synes det er viktig å diskutere resultatene med elevene. Da kan skolen lettere 

skjønne hvorfor elevene har scoret som de gjør, og elevene får mulighet til å utdype 

svarene. 

- På forespørsel fra FAU, om hva foreldre kan gjøre for at elever skal ha det enda bedre 

på skolen, svarer representantene fra Elevrådet at foreldrene kan bli enda bedre til å 

engasjere seg i hvordan elevene har det på skolen. For å få i gang en samtale om dette, 

kan foreldrene for eksempel ta utgangspunkt i ukeplanen. Elever ønsker at foreldene 

skal engasjere seg mer i skolehverdagen. Det går an å spørre mer spesifikt om de har 

   Tilstede  

1A FAU FRAFALL  

1B FAU Petter Tiltnes  

1C FAU/VARA Cathy Capdeville  

2A FAU Silje Sommersol  

2B FAU Turid Eik   

2C FAU FRAFALL  

3A FAU Patrik Pedersen  

3B FAU Tone Viljugrein  

3C FAU Ragnhild Runde  

4A FAU Torill Bjerkmann Schlechter  

4B FAU Kristin Kronberg  

4C FAU/VARA Camilla Bakke  

5A VARA FAU FRAFALL  

5B FAU Kari Rostadmo-Strømme  

5C FAU Camilla Lund  

6A FAU/VARA  Martin Støver  

6B FAU Ole Jørgen Bull  

6C FAU Marianne Askheim  

7A FAU Ivar Nergaard  

7B FAU Hanne Huitfeldt  

7C FAU Linda Tronrud   



lært noe, om det har vært noe krangling osv. Hvis foreldre spør mer spesifikt, får de 

også mer spesifikke svar, sier representantene. 

- Terje forteller at det skal komme en type elevundersøkelse fra 1- 4. trinn til høsten. Vet 

ikke hvordan denne kommer til å se ut.  

 
Resultatene blir presentert for foreldrene til 5.-7.trinn, men Terje vil vurdere om det skal 

lenkes til undersøkelsen fra skolens nettsider. 

 

Godkjenning av referat og innkallelse 
- Godkjent  

 

Nå er vi omsider en egen stiftelse, med eget org.nr. og vi har en egen konto. Da kan vi også få 

VIPPS. 

 

Status fra skolen og fra Skole i drift, kort info ved 

Hanne og Patrik 
- Ligger litt ute på hjemmesidene om dette med bygging 

Fremdeles ikke avklart om vi får paviljong. Driftsstyret er invitert til Kultur- og utdannings 

komiteen den 26/2 for å argumentere for dette. Om vi ikke får det: Driftsstyret er i dialog 

med rektor om hvordan man skal få nok plasser om det ikke blir paviljong. Planlegges 

også hvordan lærerne skal få arbeidsplasser. Kort oppsummert: Alt blir trangere i 

byggeperioden, men det er mulig å få det til.  

- Detaljreguleringen er ikke vedtatt i bystyret, men alle er enige om at utbyggingen blir noe 

av. 

- Driftsstyret vil ha en paviljong til – det er det de også skal ta opp med Kultur- og 

utdanningskomiteen. Utdanningsetaten har fått nei for 2. gang på spørsmålet om det går 

an å sette opp brakkeriggen på andre siden av Østensjøveien, selv om dette ikke er et 

vernet område. Hvis det ikke finnes et område utenfor skolen, blir den plassert på skolen 

og tar opp plass her.  

- I møte med Kultur- og utdanningskomiteen, vil følgende være fokus: 

o Paviljong 

o Og at det ikke medfører riktighet at området på andre siden av Østensjøvei er 

fredet 

Annet: 

- 13.juni blir det jubileumsfest på skolen. Arrangementet er på ettermiddagen.  

- Maling av muren som en av jubileumsgavene fra FU: Vaktmesteren trenger 

høytrykksspyler for å vaske muren før maling. Vi må finne ut av dette, eventuelt leie på 

Maxbo. 

o På neste møte i mars settes det opp et budsjett 

o Trengs en innsats for å grunne 



o Håper å få den ferdig til 17.mai 

 

Utbygging Låveveien 70, høringsutkast fra FAU 
- Patrik vært på et møte om dette, sammen med Terje. Se også reguleringsplanen som 

ble sendt ut av Patrik tidligere i uken. ¨ 

Om vårt høringssvar: 

- Patrik har fått gode innspill til høringsutkastet, blant annet om den økte 

trafikksituasjonen. FAU kommer ikke til å be om parkeringsforbud mellom Dalbakkveien 

og Haakon Tveters vei da parkering langs fortauene (ligger inne forslag om å bygge 

fullstendig fortau på begge sier) gjør at bilene kjører saktere. Samtidig ønsker vi mest 

mulig parkering i Låveveien 70 til gjester og næringsbygg. I høringssvaret fra FAU vil det 

tas opp at det må bli forbud mot at tungtransport parkerer i Låveveien. Det er uoversiktlig 

i dag.  

- FAU vil etterlyse lysregulert fotgjengerfelt i Låveveien. 

- Patrik skal legge inn et avsnitt om byggeperiode og regulering av trafikken i denne 

perioden. Vi må understreke vår uro knyttet til utbyggingen og trafikkproblemene pga. 

summen av alle de pågående byggeprosjektene som vil skje på en gang. 

 

Viktig info til alle foreldre: man kan klager på eks brøyting via byapp’en «Bymelding». 

Her kan man melde inn alt mulig.  

 

 

100 års jubileum, FAU sitt marked 22 mars. Ideer på 

tvers og hvem kan bidra - spørre foreldre? 
- Kan denne gruppa kan samkjøre seg litt over vinterferien? Ja, Tone, Torild, Siw og 

Hanne m.fl. drodler litt på epost etter vinterferien 

- Har noen kreative forslag til denne gruppen, er det bare å ta kontakt – skjønt, de har en 

plan. 

- Er det 13.juni eller 22.mars det blir åpent for andre interesserte i bydelen? Hanne 

sjekker opp. 

 

 

100 års gave - status snøkanon / annet alternativ  
- Ikke fått endelig avklart enda med driftsingeniør 

- Skolen er bekymret for at det blir mye ekstrajobb som faller på dem 

- Vi må kanskje revurdere ønskelisten fra elevrådet i mars 

- Sjekker dette med lydanlegg og hva det vil koste. Dette er noe skolen ønsker seg. 

o Ble sjekket under møtet. Det de bruker her på 17.mai, og som en forelder ved 

skolen låner ut, koster 15.000,- å gå til innkjøp av.  

- Eller er det noe annet vi kan gi elevene i gave som de kan hygge seg med mens skolen 



er under oppussing? En dag på Tusenfryd?! 

- Listen fra elevrådet limes inn i referatet igjen, den kommer her: 

 

Nye lekeapparater på plenen 
Tråkkesykler i gymsalen. 
I-pad til klassene. 
En fotballbinge til. Da kan også 1. og 2. klasse spille fotball. 
Male streker i ballbingen (halve banen, straffemerker…) 
En høy ballvegg. Den hvite muren ved nedre bygg er for lav til å 
kaste på. 
Male muren ved nedre bygg. 
«Tønne» som vi kan krabbe inni. Vi hadde det før nede på gresset 
ved H. Tveters vei. 
Liten fotballbane på gresset med stort mål og høy vegg. 
Lage tak sånn at vi kan være under det når det regner. Kan ha 
bordtennisbord der. 
Flere lekeapparater og sklier 
Nye og bedre husker 
«Lekebokser» med utlånsutstyr som f.eks. baller, 
bandykøller, hoppestrikk/tau 
Scene (ev. i den nye gymsalen. Det finnes scener som kan 
være bak ribbevegg. (Bryn skole har det.) 
Bordtennisbord 
Klatrevegg 
Benker 
Fotballmål som du kan ta med deg ut å spille med 
Skøytebane om vinteren 
Drikkevannfontener 
PC-er til hver klasse 
Mer gymutstyr 
Merking /gjerde rundt basketballbanen 
"Glass" rundt fotballbanen slik at baller ikke triller ut 

 

 

Annet: Ikke hørt noe om den kulturelle skolesekken. Vi vet derfor ikke enda om vi får noe støtte 

fra «Skolesekken» til temakvelden om mobbing for de yngste. 

 

Referat fra Driftsstyremøte ved Petter og Svein 
Ikke valgt ny leder i Driftsstyret etter at den som var tenkt inn som leder har blitt statssekretær. 

Det er heller ikke vedtatt noe budsjett enda. Neste møte i Driftsstyremøtet er 1.mars.  

 

 



 

17 mai - status fra 4 trinn 
Mandag 26. februar skal representantene fra 4.klasse møtes her og diskutere 17.mai 

arrangementet. Ønske om å skru opp prisene noe. Samtidig må vi huske på at det ikke er alle 

som har råd til å betale en liten formue for et kakestykke o.a. Kan hende skal man heller skrive 

på salgsplakatene 17.mai at oppsatte priser er «minstepris», underforstått: det er lov til å gi mer. 

 

 

Trafikk kampanje 
(dette punktet rakk vi ikke) 

 

 

Eventuelt: 

  
- I tilknytning til temakvelden om mobbing for de yngste elevene. Hun som skal 

arrangere dette vil gjerne få tilsendt egenopplevelser om mobbing og erting, slik 

at hun kan ta litt utgangspunkt i disse på temakveldene. Det sendes ut en e-post 

om dette. 

 

Neste gang:  
• Planlegge 13.mars 

• Få innsikt i Budsjett for Driftsstyret og driftsmidler og muligheten for gratis 

AKS på Østensjø 

• Diskusjon om Alpint på skidagen og gratisprinsippet 

• Budsjett (og tidsplan?) for maling av muren  

• Den andre Gaven – snøkanon eller lydanlegg – se på listen en gang til – 

legge frem alternativ og budsjettforslag. 


