
Referat fra FAU-møte tirsdag 11. oktober 2016 kl 19-21  

 
Til stede: Karina Shahnavaz 1A, Margrethe Greve-Isdahl 1B, Krister Moström 1C, Åse-Pauline 

Thirud 2A, Astrid Bjørkeng 2C, Torunn Landrø (vara) 3A, Gaute Stensrud 3B, Helene Sjursen 3C, 

Ingvild T. Wæhler 4A, Vibeke Viestad 4B, Cristiano Aubert 4C, Jon Bjørgum 5B, Elisabeth S. 

Nordeng 5C, Kristine Walhovd 5D, Reidar Gjersvik 6A, Jan Faller 6C, Klaus Børringbo 7C, Ingrid 

Myrtveit 7D, Øystein Gilje (avtroppende leder) 

Forfall: Marit Cathrine Orhagen 2B, Troels Danø 5A, Ales Rees 6B, Sigrid Narum 6D, Knut Skrindo 

7A, Trude Vagstein 7B, Siri Rønningen 7E 

 

 

Dagsorden 

 

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 

2. Rektor orienterer 

3. Innkomne saker 

4. Nytt fra driftsstyre 

5. Fordeling av nye til arbeidsgruppene 

6. Valg av FAU-leder v/valgkomiteen 

7. Eventuelt 

 

 

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 

Oppfølging fra forrige FAU-møte; 

- Trafikk; trafikkgruppa følger opp innspill om trafikkfarlige kryss og strekninger på 

skoleveien (referat 23.5.2016, samt tidligere initiativer).  

- IKT; FAU v/ny arbeidsgruppe følger opp brev sendt fra FAU til skolen om IKT 

(referat 23.5.2016) 

- Ny helsesøster; psykososial gruppe følger opp punkter som ble avtalt med forrige 

helsesøster (referat 11.4.2016) 

 

2. Rektor orienterer  

Rektor hadde meldt frafall og FAU-leder refererte punkter fra rektor; 

- Det har vært noen utfordringer med pokemonkort hvor eldre elever har tatt kort fra 

yngre elever. AKS ønsker ikke pokemon, mens skolen ikke ønsker noe forbud. Hva 

mener FAU? 

o FAU mener at pokemonkort ikke bør forbys, men oppfordrer elevrådet til å 

diskutere saken generelt da utfordringen ser ut til å være et spørsmål om 

holdninger og hva man gjør for å unngå at eldre lurer mindre elever 

- Skolen har fått en henvendelse angående sykling til skolen opp Jutulveien, mot 

enveiskjøring og ønsker innspill fra FAU. Skolen ønsker en trafikkaksjon snart utenfor 

og rundt skolen. 

o FAU foreslår at regler om sykling mot kjøreretning tas som en del av 

sykkelopplæringen på våren i 5. klasse. 

o Trafikkgruppa får oppgaven med å vurdere tid og sted for neste trafikkaksjon. 

 

3. Innkomne saker 

- Ingen saker 

 



 

 

4. Saker fra driftsstyre 

- Første møte for det nye skoleåret er tirsdag 21.10. Saker vil være budsjett, status bygg, 

og at det startes prosess med å ansette ny rektor 

- Saker fra siste møte før sommeren; På grunn av færre elever, er skolens budsjett 

redusert. For å komme i tråd med budsjett er det kuttet 3 ½ årsverk. Det er 55 elever 

på første trinn, men skolen har valgt å kjøre 3 klasser fordi de minste får en bedre start 

med små klasser. Det er et ønske om at skolen og FAU lager en plan for å kunne søke 

om midler til uteareal etter paviljongen. Ny skoleplattform; Ullevål har fått krav om å 

stille med visse forbedringsområder innen nyttår.  

 

5. Fordeling av nye til arbeidsgruppene  

 

Psykososialgruppe: Trude Vagstein 7B (sjekk), Siri Rønningen 7E (sjekk), Krister Moström 

1B, Hanne Haslum 5D, Reidar Gjersvik 6A, Karina Shahnavaz 1A 

- Gruppa tar kontakt med helsesøster for å sjekke om det har vært en erfaringsutveksling 

med tidligere helsesøster 

- Kommunikasjon skole – helsesøster; gruppa undersøker rutinene for dette 

 

AkS; Marit Cathrine Orhagen 2B, Vegard Torsnes 3A (sjekk), Christiano Aubert 4C, Vibeke 

Viestad 4B 

- Følge opp brukerundersøkelsen 

- Følge opp sammenslåingen av to klasser til felles base, virker som få voksne  

- Mat; følge opp rutiner og at det sikres at alle får spist innen rimelig tid 

- Kommer ny leder for AkS i løpet av høsten  

 

Trafikk; Ingvild Wæhler 4A, Åse Thirud 2A, Margrethe Greve-Isdahl 1B, Jan Faller 6C 

- Vurdere en trafikkaksjon; gruppa kommer tilbake til FAU med forslag  

- Trafikkgruppa tar kontakt med kommunen ang fremdriftsplan sykkelfelt Jutulveien og 

John Colletts alle 

- Undersøke rutiner for skolepatruljen i den nye skoleåret 

 

Fysisk; Klaus Børringbo 7C, Astrid Bjørkeng 2C, Gaute Stensrud 3B, Jon Bjørgum 5B  

- Gruppa kommer med innspill til bruk av uteområde i etterkant av paviljongen (koble 

på psykososial gruppe) 

 

Strategi og IKT; Øystein Gilje (i en overgangsperiode)  

- Innspill til strategisk plan (frem mot jul) 

- Følge opp initiativ fra FAU på IKT 
 

Møter i SUSNA (samarbeidsutvalg for skoler i Nordre Aker) og KFU (kommunalt 

foreldreutvalg i Oslo); Klaus Børringbo 7C 
 

 

6. Valg av FAU-leder v/valgkomiteen Sicilie Tveøy, Helene Sjursen, Kristin Valla 

- Valgkomiteen innstilte Marius Stub som ny leder og Klaus Børringbo som nestleder. 

Begge ble enstemmig valgt.  

 

7. Eventuelt. 



- Skolemat; mange spiser ikke skolematen sin. Dette forringer læreevnen og skaper mer 

uro i timene.  Flere i FAU har inntrykk av at det i enkelte klasser er lite matro og kort 

tid til spising.  

o FAU ber psykososial gruppe i dialog med AkS-gruppa ta kontakt med skolen 

for å gå opp rutiner for å skape mer ro og tid til å spise. Geitmyra holder 

matpakkekurs. Er det mulig å få til et samarbeid i forbindelse med mat og 

helsetimen?   

o FAU oppfordrer klassekontaktene til å ta opp med den enkelte lærer om 

hvordan rutinene er i egen klasse 

o FAU oppfordrer også foreldre til å la barna lage matpakker selv. Og 

bevisstgjøre barn på at man ikke skal kaste mat (se matvett.no). 

- Halloween; Alle FAU-representanter bes sende ut informasjon til egen klasse om at 

alle tar ansvar for å passe på å inkludere alle i Halloween-feiring. Viktig at barn ikke 

føler seg utenfor.  

 

 

Neste FAU-møte; mandag 21.11 kl 19-21 

 


