
Referat fra FAU-møte 12.10.21
Tilstede: Merete Hansen,

FAU 14/9 12/10 9/11 14/12 11/1 8/2 8/3 5/4 10/5 14/6

1A Priyamwada Shripad Kulkarni v v
1B Marianne Meling Rieber-Mohn v v
2A Olav Syrstad v
2B Mari-Marthe Apenæs Katt-Ugle
3A Alexander Mikael Gaardendahl v
3B Christine Biørnstad Wiig v v
3Bv Ellen Wesche Guttormsen
4A Mariam Nodia v v
4B Bård Vandvik v v
5A Kjersti Moss v vara
5B Helene Rocha v
6A Mari Wahl Sande Nilsson v v
6B Thomas Odiin v
7A Marlina Andersen v
7B Liz Tandberg v v
8A Claus Peter Poulsen v
8B Katrine Amundsen v v
8C Linn Therese Stokke
9A Astrid Bjerke v v
9B Lisa Kensit Hatlem v v
9Bv Ali Zeybeck
9C Margrethe Lothe Johnson v
10A Hanne Hjelbak v
10B Tore Wilken Nitter Walaker v
10C Stig Magne Rogstad v

Sigrid Moldestad v v

Totalt 26 representanter 19 15

1. Rektor informerer

Driftsstyremøte:
● Første møte gjennomført 11.10
● Astrid Bjerke (9a) ble valgt til leder og politiker fra MDG som nestleder

Ferdigstillelse bygg:
● Skolen er stort sett fornøyd med det nye bygget - noen småting følges opp, bl.a. isolering i

veggene mellom klasserom og solskjerming mot ut Løkkegaten.
● Lite fornøyd med ferdigstillelse av uteområdene. Oslobygg og skolen pusher på å få det siste

ferdigstilt – bl.a. ballbinge i nedre skolegård, diverse lekeapparater, og behov for høyere gjerde
ved hjørnet av Kroghs gate.

● Skolen har opplevd å bli overkjørt av PBE i utformingen av nedre skolegård, inkl. de store
blomsterbedene i Ruseløkkveien.



Uteområdene:
● Har fått på plass en driftsleder som rydder skolegården på morgenen. Tilsynsvakt går runder om

kvelden og det er vakthold etter skoletid og i helgene.
● Endringer i skolegården – skolegården må bli ferdig og skolen må bo seg inn før de kan si om de

ser behov for endringer. Foreløpig er det ikke nødvendig at FAU engasjerer seg for å få byttet ut
apparater eller andre nødvendige oppgraderinger. Skolen sier fra om det er behov for hjelp.

Leie av arealer etter skoletid
● Benyttes av bl.a. blokkfløytister, kor, basketball og Vika idrettslag
● Er fremdeles noen ledige tider – gratis for aktiviteter til barn under 25 år.
● Dansesalen kan leies veldig lite fordi balletten bruker den stort selv hver dag frem til kl 19.30
● Onsdag kveld er allrommet reservert av skolen for å kunne ha skole-/trinnarrangementer
● Link til timeplan skal legges ut på skolens hjemmesider. (Foreløpig tidsplan ligger sist i referatet)

Skolens 150 års markering
● Arrangementet gjennomføres 11.11
● Skolen kommer med planer og mer informasjon om arrangementet i løpet av kort tid
● 4., 7. og 8. trinn har ansvar for kafe med salg av mat og drikke. Inntekter vil gå til FAU og FAU vil

sette av litt tid på kommende møter til å bestemme hva slags sosiale tiltak FAU-midler kan gå til.

Ungdomstrinnene:
● Under korona ble lekser avskaffet for de fleste på ungdomstrinnet, men planen var at dette skulle

starte opp igjen.
● Kommunikasjonslinje mellom lærer og hjem oppleves som fraværende. Ofte brukes Teams for

kommunikasjon, noe foreldre ikke har tilgang til uten å gå via barna. Dette gjør det vanskelig å
følge opp om lekser er gitt og hva de er. Det mangler også prøveplaner.

● Det er stor variasjon i hvilke klasser som får lekser og mengde som gis. Skolen melder at det er
opp til lærerne selv å bestemme om lekser og hvor mye som skal gis.

● FAU ønsker en gjennomgang/tydeliggjøring av skolens prinsipper og føringer for leksegivning,
og skolens forventninger til foreldrenes oppfølging av leksene. Det nedsettes en arbeidsgruppe
som utarbeider spørsmål til skolen om dette. (Margrethe Johnsen (9c) og Christine Viig (3b)).
Disse sendes rektor i forkant av neste møte.

Koronasmitte
● Alle pålagte smittevern tiltak har opphørt, inkludert det å melde fra om smitte i en klasse/ trinn
● Skolen og FAU oppfordrer alle om å gi skolen beskjed ved smitte. Det er fremdeles mange som

er nødt til å være ekstra forsiktig på grunn av sårbare familiemedlemmer.

2. Fordeling av faste oppgaver
● Kafe ved jubileumsfeiringen: 4. (hovedansvar), 7. og 8. (trinn bidrar)
● 10. klasseball:10. klasse må ta kontakt med elevgruppen.
● 9. trinn har vaktansvar på ballet
● Julegrantenning: 1. og 5. trinn (planleggingen er i gang)
● AKS-oppfølging: 2. trinn



● Ved spørsmål om noen av disse arrangementene, kan det tas kontakt med
FAU-representantene som har ansvaret for arrangementet.

Trafikk
● Forslaget om å stenge Ruseløkkveien som prøveordning behandles av Samferdsels- og

miljøutvalget 13.10 (og bystyret 20.10) –
● Bymiljøetaten har skrevet et notat der de anbefaler å gjenåpne i Løkkeveien i en retning,

nedover mot Rådhusplassen. Det er litt uklart om det er snakk om midlertidig, på grunn av
byggearbeidene ved regjeringskvartalet, eller varig.

● Frogner bydel har bedt om innspill til tiltak i veiene rundt skolen, FAU har sendt brev med forslag
til flere mindre tiltak rundt skolen.

● Trafikkvakter – Det var perioder med foreldrevakter i løkkeveien før skolen flyttet, men foreløpig
ikke et behov for å reetablere dette.

● Følgegrupper – ikke tradisjon for å ha noe organisert rundt dette. Blir opp til hver enkelt å
samkjøre seg med andre

● Trafikkopplæring – ta kontakt med Ruter, kan det øves på det i skolen?

3. Eventuelt
Halloween:
● Vika og Skillebekk beboerforening vil som vanlig arrangere halloween i Lassonsgate 31.oktober

kl 18-20.  Invitasjon og mer informasjon om arrangement vil bli sendt ut med skolemelding.
● Det er behov for foreldre som kan bidra før, under og etter arrangementet. Om interessert, ta

kontakt med beboerforeningen / Sigrid.

4. Neste møte
Tirsdag 9. november kl 18 på skolen.



Foreløpig oversikt over bruk (og ledig tid) av skolens arealer:

Gymsalen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

16:00 Lærergym Lærergym

17:00 Barnas Frogner Christiania
Taekwon-do Vika IL Monolitten

18:00 Bygdøy basket Christiania
Taekwon-do Vika IL Monolitten

19:00 Bygdøy basket Christiania
Taekwon-do Vika IL Monolitten?

20:00 Bygdøy basket Sands Circuit

21:00

Allrom Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

16:00
Det norske

jentekor
Det norske

jentekor

17:00
Det norske
Jentekor
(til 17.30)

Det norske
jentekor Skolen Blokkfløytistene

18:00
Det norske

jentekor Skolen Blokkfløytistene

19:00
Det norske

jentekor Skolen Blokkfløytistene

20:00
Det norske
Jentekor
(til 21.30)

Blokkfløytistene

21:00

Musikkrom Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

15:00
Det norske

jentekor

Det norske
Jentekor

(fra 15.30)

16:00
Det norske

jentekor
Det norske

jentekor
Det norske

jentekor

Ruseløkka
Skolekorps
(kl. 16.30)

17:00
Det norske
Jentekor
(til 18.15)

Det norske
jentekor

Det norske
jentekor

Ruseløkka
Skolekorps

18:00
Det norske

jentekor
Det norske
Jentekor

Ruseløkka
Skolekorps

19:00
Det norske

jentekor Kor Mio
Ruseløkka
Skolekorps
(kl. 19.30)

20:00
Det norske
Jentekor Kor Mio

21.00
Det norske
Jentekor
(til 21.30)

Kor Mio
(til 21.30)




