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FAU-møte 2018-Feb-13 

Tilstede:  Merete Hansen 

 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 - - -  V -     
1B Ouafia Fasting v v - - V -     
2A Per Wiggen v v V  V V     
2B Kaja Bjølgerud Grimsgaard v - V - V V     
3A Lars J Amundsen v v V v V -     
3B Luise Boye Sprechler - v V - - V     
4A Mona Rognlien Elgvin v - V v - V     
4A Gro Skåland v v V v V V     
 Sigrid Moldestad v v V v V V     
5A Tomm Schefte  - V  V -     
5B Faiza Mohammed Hassan v v V - - -     
6A Martin Søyland v v -  V V     
6B Martin Søyland v v -  V V     
7A  - - -        
7B Thomas Raabe v v - v - V     
8A Andreas Strime Christensen - v v v - -     
8B Svava Thorhallsdottir - -   - -     
8B Valdemar Matheson - v v v V -     
8C Jan-Erik Sverre v -  - - -     
9A Mette Brubak v - v v - v     
9B            
9C Frøydis Solhaug Pedersen - v v v - V     
10A Wencke Harms v v v v - V     
10B Robert O. Bjærum - v - - V -     
10C Gyda Myklebust v - - v - -     
10C Marit Christin Lillenes Ramstad - - - - - -     
 25 stk           
            

 

1. Rektor informerer (status rivesak kjem vel opp her?) 

 

1.1 Byggesak - status/informasjonsflyt/plan b 
 
Oppdatert status i byggesak ligger på skolens hjemmeside under menyvalget: «om skolen». 
 
Skolen jobber med å finne en løsning for et erstatningslokale dersom det skulle vise seg å bli 
forsinkelser i byggeplanen og dagens ferdigstillelsesdato ikke kan møtes, noe som enda ikke er 
gitt eller bekreftet.  
 
På neste FAU møte (14. mars) vil Harald Øverland, utdanningsetatens direktør for skoleanlegg, 
stille for å gi en oppdatering av status i saken. 
 
Brukermedvirkning for skolens innredning er via lærere/skolens ansatte. Et første inventarmøte 
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er avholdt, flere detaljmøter vil avholdes på et senere tidspunkt i byggeprosessen. Det er også et 
kunstutvalg for den nye skolen, også her er skolen med i brukermedvirkning. 
 

1.2 Questback - kva er status? 
 
Brukerundersøkelse for bussordingen er straks klar for utsendelse til foreldrene. Noen få 
korrigeringer gjenstår. Kommentarer fra FAU er implementert. 
 

1.3 Budsjett  
 
Resultatet fra fjoråret viser et lite overskudd, dette vil skolen søke driftsstyret om  at skal brukes 
til iPads og PC’er. 
Det ser ut som skolen i 2018 får 3,5 mill mer ifht 2017. Det gir ikke rom for økt drift, men en 
videreføring av dagens drift, uten dramatiske kutt eller endringer. 

 
1.4 Åpen dag 8.mars - Kva skal FAU bidra med? 

 
Det blir Åpen dag 8e mars fra kl.15.30 til 17.30 for barneskolen på Vollebekk. Det legges opp til 
pølsebod og saft. Kaja velges til innkjøpssjef og Sigrid ber Jon om innspill på kvanta pølser. FAU 
ber klassekontakter stille til tjeneste i salgsboden. 
 

1.5 Skolekatalog - kvifor er den ikkje distribuert som vanleg? 
 
Nytt av året er at man må krysse av på skjemaet fra fotografen (på innlogget nettside) om man 
ønsker skolekatalogen. Den kommer ikke automatisk lenger. Skolen vil gi beskjed til fotograf om 
at foreldre ønsker anledning til å bestille i en ny runde – iom at ikke alle fikk med seg at man 
faktisk måtte bestille katalogen. 
 

1.6 Sløydsal på Vollebekk - har ruseløkka tilgang til å bruke denne? 
 

Rektor bekrefter at det er anledning for skolen å bruke sløydsalen på Vollebekk, men at det er 
opp til faglærere å legge opp K&H faget samt vurdere om de vil bruke av sløydrommet – eller 
møte fagkravene via andre undervisningsmetoder. 
 

1.7 Gjenglemt tøy er samlet på biblioteket i CA30 
 

2. Driftstyret (ved Bård eller Geir) informerer:  

Det ble referert fra forrige driftsstyremøte, hvor følgende saker ble diskutert/tatt opp: 

a) Skoleballet – erfaringer og input fra elevene og skolen 
b) Budsjett 2018 
c) Nasjonale prøver: gode resultater, over forventningene 
d) Innskrivingstall for høsten 2018. 
e) Strategisk plan 

3. SMU - kva skjer? 
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Rektor informerte om at barneskolen har hatt møte, og vil be om at møte for ungdomsskolen også 
kalles inn. 

Referat fra avholdt SMU foreligger ikke enda. Saker som bl.a. ble diskutert: elevundersøkelsen, 
hvordan man skal jobbe sammen i utvalget, sosiale medier. 

Post møte notat; SMU møte for ungdomsskolen er kalt inn, dato: 8. mars, kl.17.00 

 

4. Gruppemøte - er det noko spesielt vi vil spille inn til gruppemøte? (sjå vedlagt agenda, 

infobrev og brev vedrørande resursfordeling) 

 

5. 10.klasse ball - oppsummering 

Ballet er gjennomført og har foreløpig fått gode tilbakemeldinger. Det skal lages en erfaringsrapport, 
samt fullstendig budsjett/regnskapsoppstilling. Dette må være klart før skoleåret er omme. Arr. 
komitéen trenger input fra skolen til rapporten, dette er etterspurt på e-post. 

W.Harms er ansvarlig for rapporten, mål for utgivelse; før slutten av April. 

 

6. Vennegrupper - vi går igjennom forslag til nye retningslinjer . 

Tema utgår på dette møte. Fia og Mari -Marthe har skrevet forslag til retningslinjer. Disse må 
distribueres og leses gjennom før neste møte, med mål om at de «vedtas» for utsendelse. Sigrid 
følger opp med F og M og tar ansvar for distribusjon til FAU. 

 

7. Trafikk - har det skjedd noko sidan sist? Korleis kan vi følge opp? 

Det ble avholdt en trafikkaksjon i dag, 12/2. Bymiljøetaten var tilstede og uttrykte at det vil være 
vanskelig å stenge Løkkeveien. Men de jobber med – og vurderer – hvordan man kan bedre 
trafikksituasjonen rundt skolen. FAU har gitt input/sendt forespørsel om det kan settes opp bom i 
CA, der hvor trikken kjører, slik at man unngår snikkjøring gjennom gaten. 

8. Eventuelt. 

8.1 Det er KFUK møte 13/2 – Sigrid stiller fra FAU og informerer om saker/status neste FAU møte. 

8.2 Mobilbruk på skolebussen – Luise refererte til hendelse på bussen, hvor eldre elever ser på 
skumle videoer på telefonen – og de mindre barna kan se på og bli skremt. Hun vil sende en e-post 
til Anette på AKS, med kopi til rektor, hvor hun foreslår at bussjåføren i sin «safety talk» på 
begynnelsen av bussturen også minner om at man ikke skal se på ting som kan være støtende for de 
andre barna rundt seg. 


