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FAU-møte 2017-09-12 

Tilstede:  

 FAU 12/9 17/10 15/11 12/12 10/1 13/2 14/3 12/4 8/5 7/6 
1A Mari-Marthe Apenæs -          
1B Ouafia Fasting v          
2A Per Wiggen v          
2B Kaja Bjølgerud Grimsgaard v          
3A Lars J Amundsen v          
3B Luise Boye Sprechler -          
4A Mona Rognlien Elgvin v          
4A Gro Skåland v          
 Sigrid Moldestad v          
5A Tomm Schefte           
5B Faiza Mohammed v          
6A Martin Søyland v          
6B Martin Søyland v          
7A Anne Britt Gran -          
7B Thomas Raabe v          
8A Andreas Strime Christensen -          
8B Svava Thorhallsdottir -          
8B Valdemar Matheson -          
8C Jan-Erik Sverre v          
9A Mette Brubak -          
9B            
9C Frøydis Solhaug Pedersen -          
10A Wencke Harms v          
10B Robert O. Bjærum -          
10C Gyda Myklebust v          
10C Marit Christin Lillenes Ramstad -          
 24 stk           
            

 

1. Orientering fra rektor 
Rektor informerte kort om FAU sin rolle på skolen, situasjonen med bussing og erstatningslokaler og 
status for byggesak. 

 

Erstatningslokaler - Foreløbig er både lærere og elever fornøyde med Vollebekk og Cort Adelers gate. 

Bussing - Det var en del innkjøringsproblemer og det har vært mye endringer av holdeplasser. Det 
ser ut som det begynner å stabilisere seg. 

Byggesak - Foreløbig er riving satt på vent etter at aksjonsgrupper har fremmet innbyggerforslag mot 
riving og forslag om fredning. PBE avventer politisk avklaring før de vil gi rivetillatelse. En 
rivetillatelse kan ankes til Fylkesmannen og der er det 16 ukers behandlingstid. En anke kan føre til 
utsettelse av hele byggeprosjektet og medføre lenger tid med bussing. Vollebekk er ledig fram til 



 

FAU-møte 2017-02-09   

 
 

Skolestart 2020. Dersom den nye skolen ikke står klar til da er det per i dag ikke noen plan for hvor 
elevene skal busses.  

Tilføyelse etter møtet: Innbyggerforslaget skulle behandles i bystyret 21 september men ble utsatt til 
27.september. Forslaget ble stemt ned. 

Introduksjon av nye og gamle representanter 
De som var tilstede fikk presentert seg. 

Valg 
Sigrid Moldestad ble valgt til leder. Gro Skåland ble valgt til nestleder. Representanter til driftsstyret 
skal velges til jul. Det ble besluttet å velge representanter til SMU på neste møte. 

 

Gruppeinndeling 
Det ble besluttet å ta opp dette som tema på neste møte. 

 

3. Eventuelt 

Rapport fra driftsstyret vedrørende bydelens behandling av rivesaken  
Parallelt med FAU møtet ble det holdt møte i Frogner bydel der de skulle gi uttalelse til 
rivesøknaden. Driftsyret stilte med to representanter på dette møtet og Geir Rognlien avla rapport til 
FAU etter møtet. Bydelen gikk inn for riving.  

Vennegrupper 
Representant fra 1.trinn etterlyste oppstart av vennegrupper. Rektor sa at dette skulle ha vært satt i 
gang og at kontaktlærerne skal styre dette sammen med klassekontakter. Skolen har god statistikk 
på at vennegrupper hever trivselen i klassene. 

Tilføyelse etter møtet: Det er varierende praktisering av vennegrupper fra trinn til trinn og 
gjennomføring kan være litt problematisk på en skole med så store sosiale forskjeller, min 
kommentar om at noen kanskje ikke har nok stoler til å ta imot foreldre som kommer for å hente er 
faktisk helt reell. FAU bør kanskje ta tak i dette? 

10. klasse ball 
Det ble bestemt at rekor tar et eget møte med foreldre på 10. klasse trinnet for å diskutere skoleball 
i skolens regi. 

Neste møte 
Neste møte er satt til 17. oktober kl 1800 

 


