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1. Godkjenning av innkallingen  

Godkjent 

2. Godkjenning av referat 30.05.2022  

Utgår 

3. Valg av referent 

Pia Alveberg 

4. Presentasjon av ny rektor Kjersti Dahl 

5. Presentasjon av nytt FAU 

 
6. Orientering fra Driftsstyret v/ rektor Kjersti 

• Orientering om Driftsstyrets funksjon som er et kontrollorgan  

• Økonomi:  

Det ligger an til et forventet merforbruk på skolen i år. Kjersti er i dialog med 

Utdanningsetaten om dette. Skolen sparer noe lønn ved å ikke dekke opp ubesatte 

stillinger (sosiallærerstilling i 3 måneder), men dette skal ikke gå utover pedagogisk 

bemanning. Det kan hende det blir pålegg om å skru ned varmen til vinteren (strømtiltak). 

Skolen har løftet sak til politikere i Driftsstyret, da leieutgifter (strøm, ventilasjon, 

tilsynsvakt) er betydelig lavere enn reelle leieinntekter. Det er dårlig økonomi også på 

AKS, en del sykdom og problemer med bemanning, da det er vanskelig å få tak i vikarer. 

Ansettelsesprosess pågår 

• Utdanningsetaten har tatt initiativ til en utredning rundt vold på skolene (etter pålegg fra 

arbeidstilsynet) 

 

7. Forventning fra Kjersti til FAU 

• Generelt hva FAU representantene skal bidra med:  

o Fremme fellesinteressene til foreldrene i skolen 

o Medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø  

o Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole 

o Legge til rette for positiv utvikling hos elevene - skape kontakt mellom skolen og 

nærmiljøet» 

 

Kjersti ønsker vi skal få til diskusjon basert på ‘barnas beste’ og inkluderende fellesskap. 

FAU representantene bør sammen med foreldrekontaktene fremme et godt klassemiljø.   

 

  



8. Arbeid i grupper i FAU – ny organisering uten faste arbeidsgrupper og mer informasjon direkte i 

FAU ved å invitere relevante personer inn i FAU møtene 

Beslutning v/Anniken (nestleder) og Cecilie  

Det vil fortsatt være mulig å engasjere seg i saker man er opptatt av. MåIet er i større grad å bruke 

møtene til å drodle rundt aktuelle temaer. Ha gruppearbeid på møtene. Bl.a. fordi det ofte ikke er 

realistisk å legge mer arbeid i det (i grupper) ved siden av møtene. Enighet om at enkelte ting 

fortsatt trenger å behandles i grupper som handler om ting utenfor skolen vår, f.eks. 

ungdomsskole saken, Fornebubanen, uteområdet der barnehagen lå osv.  

 
9. Status saken om uteområdet der barnehagen sto v/Marte Bastiansen 

Må søkes om bruksendring da området er vernet hos Byantikvaren. De har signalisert at det vil 

være mulig. Oslo Bygg er positive, men de har ikke midler. Planen er å søke om å bygge en 

utendørs innebandy bane betongdekke må legges. Har fått tildeling på gratis utendørs innebandy 

vant fra Sparebank stiftelsen.  

 

Generelt vanskelig med utbedring av uteområdene. Alle endringer må godkjennes av Oslo Bygg. 

Det koster penger bare å søke om endringer. Økonomien i dette er vanskelig. Det er også tydelig 

begrensinger på hva skolen kan motta av gaver  

 

10. Psykt bra uke 

Arrangeres også i år. Ledelsen er i dialog med elevrådet om tema for uken. Innspill om temaer når 

det gjelder vold og overgrep – barn og unge trenger stadig info om hva som er akseptable 

oppførsel av voksne, og hvor de skal henvende seg 

 

11. Gruppearbeid – Hvordan skal vi jobbe som FAU for å bidra til:  
1.Fremme fellesinteressene til foreldrene i skolen 2.Medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø, 

3.Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole 4.Legge til rette for positiv utvikling hos elevene - skape kontakt mellom skolen og 

nærmiljøet» 

 

Innspill fra gruppene:  

- Mer info om ungdomsskole  

- Info om hva som skjer på AKS – hvorfor er det mindre kurs enn før. Gratis tilbud om AKS i Oslo 

endrer økonomi og tilbudet. Ønsker å invitere AKS leder Christine på neste møte for 

informasjon om tilbudet, og hvordan det skal etterkomme den nye rammeplanen 

- FAU representanter bør bli flinkere til å innhente innspill før FAU møtene 

- Viktig at vennegrupper og årstids-grupper opprettholdes. At foreldregruppen blir mer kjent 

(sosialt samvær) fremmer også det sosiale miljøet 

- Skolevei. Mye arbeid har blitt gjort for å sikre miljøet rundt skolen i forbindelse med 

Fornebubanen. Men tungtransporten har ikke ennå begynt og viktig å følge dette tett. Det er 

også behov for flere sykkelstativ, og dette må det søkes om fra skolen. Kjersti informerte også 

om at det skal innføres forbud mot sykling i skolegården i skoletiden 

- Viktig at de sakene som de ulike gruppene jobbet med i fjor blir videreført  

- Litt usikkerhet rundt dette med kvartett inndelingen, og om de skal bli mer faste. I dialog med 

Kjersti vil det blir avtalt et passende tidspunkt for evaluering  

- Det diskuteres klassevis mengden lekser det legges opp til 

- Bruk av læringsbrett er også en sak som engasjerer mange – spennende med dialogen rundt 

dette fremover. Vi har ny rektor, ny utdanningsminister og ny forskning har kommet til 

- Planlegger diskusjon mer temavis på hvert FAU møte  

 

 

12. Eventuelt 

- Det er viktig at 2.klasse foreldrene starter planleggingen av 17 mai feiringen 


