
Referat fra FAU-møte mandag 21. november 2016 kl 19-21  

 
Til stede: Krister Moström 1C, Pål Sletten (vara) 2A, Astrid Bjørkeng 2C, Vegard Torsnes 3A, Gaute 

Stensrud 3B og vara 2B, Helene Sjursen 3C, Ingvild T. Wæhler 4A, Vibeke Viestad 4B, Cristiano 

Aubert 4C, Jon Bjørgum 5B, Elisabeth S. Nordeng 5C, Hanne Haslum 5D, Reidar Gjersvik 6A, Jan 

Faller 6C, Klaus Børringbo 7C, Ingrid Myrtveit 7D, Troels Danø 5A, Johanne Lund (vara) 6B, Sigrid 

Narum 6D, Marius Stub (leder) 

Forfall: Karina Shahnavaz 1A, Margrethe Greve-Isdahl 1B, Knut Skrindo 7A, Trude Vagstein 7B, 

Siri Rønningen 7E 
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1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 

 

2. Rektor orienterer  

- Branntilløp på skolen; årsaken var et batteri som gikk varmt utenfor et lagerrom ved 

gymsalen. Røyk ble spredt rundt via ventilasjonsanlegget til hele fløyen. Behov for å 

reparer ventilasjonsanlegg i etterkant og tok tid å få dette i gang igjen.  

- Det har vært tre episoder på og ved skolen i den siste tiden hvor barn har blitt 

tilsnakket av fremmede og reagert på den voksens oppførsel. Ikke samme person. Alle 

episodene er anmeldt til politiet. Avgjørelse om hvorvidt denne type hendelser skal 

varsles via SMS til alle foreldre på skolen gjøres av skolen, politi og foreldre til de 

som varsler om hendelsen i fellesskap. Politiet har fulgt godt opp og tar sakene 

alvorlig.  

- Jul; Siste dag før jul er det en felles samling for alle først og deretter enten 

gudstjeneste eller alternativ samling. Det sendes ut en påmelding i forkant hvor man 

melder seg på. All informasjon om aktiviteter i desember vil bli lagt ut på skolens 

hjemmesider.  

- Pokemon; Fortsatt problemer med stjeling av Pokemonkort på AkS. Blir derfor et 

forbud fra nyttår å ta med kort på skole og AkS. Mer info kommer.  

- Nasjonale prøver (5. trinn); skolen har fått gode resultater, særlig matematikk (62 % 

på nivå 3), lesing på nivå med tidligere, litt opp på engelsk.  

- Skolepatrulje; barna har vakt to og to, ved sykdom bortfaller dermed patruljen. Ingrid 

sosiallærer sjekker daglig i porten.  

- Rektors siste år. Ansettelsesprosess av ny rektor ikke startet enda.  

- Elevundersøkelsen pågår nå 

 

3. Innkomne saker 

- Spørsmål rundt skolens fadderregler for 6. klassinger (skal ikke gi gaver til 

fadderbarna, ikke komme på besøk eller invitere med hjem og ikke løfte fadderbarna). 



Virker unødig strengt for barn som har gledet seg til å bli faddere og har ikke hørt om 

tilsvarende regler ved andre skoler.  

o FAU sjekker med skolen hvorfor reglene er der og tar opp igjen saken i neste 

FAU-møte.  
o Generelt oppfordrer FAU til at slike trinnspesifikke saker tas som en runde på trinnet 

først før saken løftes til FAU.  

 

 

4. Saker fra driftsstyre 

- Skolens økonomi er ikke lenger slik den har vært tidligere på grunn av færre elever 

(nå 529 stk), er derfor ikke så midler til vedlikehold etc,  

- Skolen jobber aktivt med å få alle elever til å kunne delta på leirskole for å 

inkludere alle 

- Strategisk plan og budsjett skal godkjennes på driftstyremøte 17.1  

- Valg av nye foreldrerepresentanter til driftsstyre: 

o Foreldrerepresentant; Vibeke Viestad (2 år).  

o Elisabeth Nordeng sitter 1 år til (ikke på valg) 

o Vara; Vegard Torsnes og Reidar Gjersvik.   

 

5. Orientering fra arbeidsgruppene  

 

Psykososialgruppe: Trude Vagstein 7B, Siri Rønningen 7E., Krister Moström 1B, Hanne 

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

- BliMed-brosyren delt ut til alle førsteklassinger  

- Helsesøster er sykmeldt. Psykososial gruppe har derfor ikke fått møtt henne og avtalt 

mulighet for fast kontortid slik forrige helsesøster hadde på slutten av fjoråret.  

Sosiallærer har bedt bydelen stille med vikar, men har foreløpig ikke fått noe 

tilbakemelding fra bydelen.  

- Skolemiljøutvalget (elevrådet, lærer, psykososial gruppe) vil gå igjennom resultatene 

fra elevundersøkelsen når de er klare  

- Integrasjon/integrering; gruppa skal ta initiativ til et møte med skolen for å finne 

hensiktsmessig måte å jobbe med dette på sammen 

- Skolemat; gruppa skal ta kontakt med rektor og helsesøster for å diskutere tiltak (i 

samarbeid med AkS-gruppa) 

 

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

4B 

- Brukerundersøkelsen fra sist vinter; total svarprosent 70 %, både barna og voksne stort 

sett godt fornøyd, vil jobbe videre med en del punkter som kom gjennom 

undersøkelsen; informasjon om aktiviteter, god samordning mellom aktiviteter skole 

og AkS, aktivitetenes bidrag til faglig utvikling. Gruppa vil i forkant av neste 

undersøkelse oppfordre om at alle basene aktivt formidler ut når undersøkelsen pågår 

- Gul base; sammenslått 3. og 4. trinn. Problem særlig med spising. Basen har styrket 

bemanningen utover høsten. Fortsatt høyt lydnivå, men virker som litt bedre kontroll 

nå. En voksen per rom ved overgang til AkS og alle barn skal da sitte og spise.  

- AkS tilbyr kodekurs på 4. trinn fra nyttår. Et pålagt kurs i Oslo.  

- Erfaring med regel om maks 25 % får innvilget søknad om halvdagsplass; 90 % av 

elevene 1.-4 klasse er på AkS, 23,7 % er på halvtid. Vi tolker dette slik at alle som har 

søkt om halvtidsplass har fått det.  



- Angående trygt skolemiljø: FAU oppfordrer skolen til å følge opp meldinger som 

sendes ut med en ny melding om oppfølgende tiltak. Angående AkS og skolens 

kontroll med hvem som har gått hjem: FAU oppfordrer foreldre til å ta kontakt med 

baseleder samme dag på epost om man opplever at barn har gått hjem, men ikke 

krysset ut!  

 

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

- Trafikkaksjon gjennomført 15.11. Deltok fire fra FAU og fire fra skolen. Inntrykket 

var at det var bedre enn sist og heldigvis ikke mange stygge hendelser med uforsiktig 

kjøring 

- Gruppa har hatt kontakt med kommunen (PBE og BYM) angående mulighet for 

sykkelfelt i Jutulveien og John Collets alle; det er verken pågående arbeider eller 

planer om dette i kommende skoleår. Skolen vil få beskjed dersom det blir aktuelt med 

sykkelfelt.  

- Kontakt mot FAU på Berg skole om skolevei og eventuelle trafikkfarlige punkter det 

kan jobbes sammen om; Berg skole har interesse av å dele erfaring med hva vi har 

gjort i Sognsveien. Også felles interesse rundt Bergslia. Begge skoler positive til 

fortsatt dialog og gruppa opprettholder kontakten mellom skolene.  

 

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

- Følge opp brevet som nå er sendt over til utdanningsetaten om bruk av arealet som blir 

frigjort når paviljongen rives til sommeren.   

- Finne ut om det finnes noe skriftlig rundt dette med istandsetting.  

 

Strategi og IKT; Øystein Gilje (i en overgangsperiode), Troels Danø 5A, Ales Rees 6B, Sigrid 

Narum 6D, Knut Skrindo 7A 
- Innspill til strategisk plan; Elisabeth kaller inn til første møte 

- Følge opp initiativ fra FAU på IKT 
 

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

foreldreutvalg i Oslo);  

- Punkter fra forrige møte; 

o Innspill til ny skolebehovsplan 2018-2028. Berg skole sogner fortsatt til 

Marienlyst inntil en eventuell ungdomskole ved Voldsløkka er på plass.  

o Norberg ungdomsskole; enkelte elever har blitt fordelt på andre skoler pga 

problemer med bygg 

- Referat fra møte onsdag 23. november;  

o Fellesmøte i skolegruppe E (vår) og F (lenger vest i byen), på Marienlyst 23. 

november. Ullevål FAU representert v/Klaus Børringbo (7c). 

o Ingen saker som omhandlet Ullevål direkte. Men flere orienteringssaker, som 

etter hvert vil bety noe for barna våre. Aller først de som etter hvert skal 

begynne på ungdomstrinnet på Marienlyst. 

o Engasjert inspektør og FAU-leder presenterte vertskolen for møtet. FAU på 

Marienlyst jobber bredt med diverse arbeidsgrupper med mange aktiviteter på 

Årsplanen.  Eget program for integrering og mot mobbing. De har også et tett 

samarbeid med idrettsklubber, velforening og politiet i nærmiljøet. 

o Områdedirektørene for skolegruppe E og F var også tilstede og presenterte 

"nytt fra etaten». 

 Gode eksamensresultat for 10. trinn denne våren (stort sett over både 

lands- og bygjennomsnittet). 



 Kommunen har også vedtatt økte ressurser i svømme- og 

naturfagundervisningen, for skoleåret 2016/17. 

o Et gjennomgangstema på møtet var utfordringer med svært ulik praksis og 

bruk av skolenes IKT-systemer og den felles plattformen kommunen tilbyr 

(It´s Learning). Noen har kommet ganske langt og bruker deler av plattformen 

mye, andre nesten ikke i det hele tatt, bl.a. grunnet erfaringer med mye 

tekniske feil og plunder. Hver skole skal denne høsten levere en tiltaksplan til 

kommunen, for å få opp kompetanse og bruk.  

o Mer detaljert info fra møtet kan finnes i referat og kopier av presentasjonene 

som ble brukt, på nettsidene til Skolegruppe E: 

http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-e/ 

 

6. Eventuelt. 

- Skolefoto; FAU er ikke fornøyd med Fovea og de Ullevål brukte sist. Sjekke 

referanser med andre skoler.  

 

Neste FAU-møte; 23. januar kl 19-21.  

http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-e/

