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Referat fra FAU-møte tirsdag 05. mars 2019 
Sted: Personalrommet i administrasjonsbygningen  

Tid: kl. 18.00-20.00  

Til stede: Utdanningsetaten ved Erik Aschenhoug, Rektor Arild, klassekontakter fra 1. trinn: 

Janne Sæther Småkasin, Frode Nabben, Sadia Hanif Khan 2.trinn: Daniel Schütz, Mette 

Helen Thompson, 3. trinn: Sandra Jeannett Sortland, Hanne Bostad, Kristine Storløs 4. trinn: 

Camilla Solbakken, Peggy Lillehammer, Marita Sandvik, 5. trinn: Guro Herje Haga, Monica 

Pawlak, 6. trinn: Ingen, 7. trinn: Bente Lindahl, Marit F. Viravong. 

 

 

Saker: 

48. Besøk av Erik Aschenhoug fra Utdanningsetaten og to representanter til fra Oslo 

kommune (Utdanningsetaten og Undervisningsbygg) med status fra utbyggingsprosessen 

Nytt bygg kommer der AB paviljong er i dag, her skal også AKS ned etter hvert  

Gamlebygget (D) må også rehabiliteres pga alder, men dette er verneverdig og skal kun 

rehabiliteres innvendig. Plassen foran bygg D er også vernet. Nedre paviljong (1-2 trinn) 

er midlertidig og må rives, men det skal søkes om tillatelse til forlenget bruk, til nytt bygg 

er ferdig oppe. Eget rom for teknologi og design tiltenkt både til bruk i naturfag- og kunst 

og håndtverksundervisning. Bygg D skal universelt utformes, og det innebærer heis og 

rampe. Gymsal blir ikke prioritert i første omgang, og blir ikke endret før en eventuell 

utbygging til en 4-parallell skole (B4). 

Midlertidig under bygging blir det en ekstra paviljong på nedre plan i ca. 2 år. Men 

elevene skal ikke bort fra skolen i byggeperioden.  

Brukermedvirkning/mulighet for innspill ila vår 2020; såkalt offentlig ettersyn. Vedtatt ny 

reguleringsplan er ikke klar før sommer 2021. Oppstart av første byggetrinn innen 

gjeldene regulering er ment å være ila 2021. 

I første omgang skal skolen bygges ut innenfor gjeldende reguleringsplaner og det 

innebærer slik som nevnt over. Dersom behov etter hvert (befolkningsøkning i bydelen 

(Gjersrudtjern/Stensrud), kan skolen bygges til en 4-parallell skole. Dette vil kreve ny 

reguleringsplan og dette må vedtas politisk og skal jobbes med fra utdanningsetaten i 

årene fremover. Foreløpig beholdes skolen som en 2-parallell skole.  

FAU og skolen har brukermedvirkning og vi oppfordres av Utdanningsetaten til å 

engasjere oss i byggesaken, skolen har allerede en byggegruppe på tvers av lærere og 

foreldre. Når vi får mulighet til å uttale oss, gjør vi dette.  

Uteområde og parkering er også fokusområder og skolen og FAU ønsker å sikre en god 

skole også under byggeperioden. 

Reguleringssaken kan følges på; 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=&caseno=2

01901479 

 

 

49. Godkjenning av innkalling til dagens møte og referat fra forrige 

Godkjent. 

 

50. Rektors halvtime  

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=&caseno=201901479
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=&caseno=201901479


Ny ass. Rektor, Inger-Lise Fagernes begynner 1/6-19. Ny kontorleder er også ansatt som 

begynner 1/4. 

Bruk av skjerm i matpausen; innspill fra FAU er videreformidlet til lærerne og dette skal 

de jobbe videre med. Første runde rundt dette var sist torsdag. Kartlegging av hva som 

praktiseres i dag og det er veldig variert allerede, ikke utelukkende bruk av skjerm, men 

den er mye brukt. Dette tas også opp i elevrådet og lærerne skal jobbe mer med dette og 

hvordan praksis skal være rundt skjermbruk i spisepausen, alle er enige om at det er viktig 

å være bevisst på dette. 

Connect-skole: hva innebærer det? Nytt begrep; KLEM- kunnskap-læring-empati-

mestring 

I KLEM-gruppen sitter representanter fra hele skolen og AKS. Det første fokusområdet er 

”positivt språkbruk”. Det vil komme flere kampanjer etter hvert, der skolen setter fokus på 

forskjellige viktige temaer. Både skolen og FAU synes dette er svært positivt og håper på 

en god smitteeffekt og at budskapet blir tatt godt i mot. 

Skolen var med og stilte representanter hver dag i parkeringsplasskampanjeuken vår. De 

ser det samme som FAU, at det er for mange barn som blir levert og kommer etter kl 

0830. Det er ikke ok å komme for sent på skolen, det skaper mye uro i klasserommet. 

FAU og skolen ønsker å sette fokus på å komme tidsnok til skolen i tiden fremover. 

 

Minner rektor om at FAU har bevilget elevrådet noe penger, men de har ikke søkt om det 

ennå. 

Nytt planlagt skilt til P-plassen koster ca. 2200,- Forslag sendes til rektor og FAU-leder. 

 

51. Siden sist ved FAU-leder 

Sist natteravn; 5 stk meldte seg til slutt. Veldig koselig. Ungdommen hilser på deg som 

natteravn. Neste natteravn er 3/5. Viktig å snakke positivt om denne dugnaden. 

Hva skal foreldrekontaktene snakke om på foreldremøtene; arrangementene de har ansvar 

for. Vær engasjert forelder. Hudøy. Hva FAU jobber med. Komme i tide. 

Leveringsrutiner. Årshjulet. 

 

52. Økonomi ved kasserer/ årsrapport fra 2018 

Regnskapet leveres ut til gjennomgang og signering av styret. Overskudd fra 2018 tillater 

både støtte til Hudøy, 7.klassetur og P-skilt. De 30% utbytte hvert trinn får etter 

arrangement tas ut før innbetaling til FAU. Lurt å opprette klassekonto. 

Viktig at alle samler på bilag og leverer inn rett etter arrangementet; gjeldende frist er en 

uke etter. Bente kommer med nytt oppgjørsskjema f.o.m. 11/4 (talentshowet). Skjema 

legges på Dropbox. All info/evaluering fra arrangementene skal også legges i Dropbox. 

 

53. Evaluering av Parkeringsplass-kampanje uke 9 

Parkeringsplassen- oppleves positivt med slik kampanje fra de ansattes side. Mye av 

problemet er at mange kommer i siste liten og litt for sent. Dette er et stort problem for 

oppstart av skoledagen. Det går ut over alle både elever og lærere at man ikke får startet 1. 

time til tiden. Dette er det potensiale for å jobbe med i forbindelse med KLEM-prosjekt. 

Vi har 4 kampanjer i året, neste er første uken etter påske. Viktig at foreldre stiller på 

dette, ikke bare klassekontaktene. Snakk om dette på foreldremøtet, og spør om hva de 

andre foreldrene synes om dette fokuset, forstår de hvorfor vi trenger en slik kampanje? 

 

54. Liten runde på skole-hjem-samarbeid, hvordan kan vi få flere foreldre engasjert 



Oppfordre til at foreldrekontakter ber om ordet først på foreldremøtene for å sikre at man 

rekker det man skal si/ta opp. Dette fikk vi ikke diskutert, så saken tas videre til neste 

møte. 

 

55. Eventueltsakene tas neste møte 

- Leksehjelp på småtrinnet 

- 17 mai – er i rute, arrangeres av 1. og 5. trinn, og de er i gang med 

planlegging 

 

 

 

 

 

Referent Marit F. Viravong 

 

 


