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Tilstede:  Merete Hansen, Helene Damsgaard, Øyvind Oulie Halvorsen  

 

 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 v    
3A Lars J Amundsen v 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 v    
5A Tomm Schefte  - V  V - -    
5B Faiza Mohammed Hassan v v V - - - -    
6A Martin Søyland v v -  V V v    
6B Martin Søyland v v -  V V v    
7A  - - -        
7B Thomas Raabe v v - v - V -    
8A Andreas Strime Christensen - v 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. Undervisningsetaten informerer om fremdrift 
 
Harald Øvland, direktør i avd. for skolebygg og Helene Damsgård, prosjektansvarlig fra 
undervisningsetaten informerte om fremdrift i byggesaken: 
 
- Entreprenøren starter rigging ila. de 2 neste ukene 
- Planen er å begynne innvendig rivning før påske 
- Rammetillatelse for nybygg er til behandling hos Plan og bygg, det er selvsagt en risiko for at 

noen klager 
- Fremdriftsplan for gjennomføringen er laget, men det er en viss risiko knyttet til 

rammetillatelsen 
- Det legges ikke opp til en materialgjenvinningsplan som hindrer fremdrift av prosjektet, 

gjenvinningsplan er laget 
- Entreprenør for bygging er ikke valgt enda, konkurranse på totalentreprise går ut rett etter 

påske 
- Alternative løsninger for erstatningsbygg er under evaluering, foreløpig er en forsinkelse av 

ferdigstillelse ny skole ikke bekreftet  
- Ungdomsskolen vil ha prioritet i CA30 ved en evt. Forsinkelse 
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2. Rektor informerer 
 

2.1 Questback – spørreundersøkelse busstilbud for barneskolen 
Utdrag fra besvarelsene er som følger: 
- 125 av brukerne hadde per FAUmøtedato besvart questback undersøkelsen (tilsvarer 50% av 
brukerne) 
- 75% svarer at de har en god opplevelse 
- 6% svarer at opplevelsen er verre enn forventet 
- 18% svarte at noen endringer ville gjort tilbudet bedre 
 
Skolen vil ta kontakt med de som har meldt om konkrete problemer med bussordningen. 
 
 

2.2 AKS redusert pris 
Skolen har igjen søkt om redusert pris på AKS ifb. med tapt tid p.g.a. at bussordningen tar en 
del av AKS tiden. Dersom det igjen blir gitt avslag kan FAU vurdere å søke/ ta saken videre. 
 

2.3 Kanal strategi 
Skolen har en strategi på varsling og hvilke kanaler som skal brukes til ulike type varsler. 
Kanalene som brukes per i dag er; 
 
 Skoleportalen 
 e-post 
 SMS, skole SMS 
 Facebook 
 
Prinsipielt gjelder; no news is good news – intet å rapportere. 
 

2.4 17. Mai 
Rektor har møte med OHG neste uke, og ett møte er allerede avholdt. Det er bestemt at man 
ikke arrangerer flaggheising og at skolen kun har oppstilling til toget på OHG på morgenen. 
Det gjelder som før at 6. trinn står for arrangementet på ettermiddagen. Men alle trinn må 
bidra, som tidligere år, men kan hende noe utvidet. Skolen arrangerer møte med 6. trinn for å 
gå gjennom detaljer rett over påske. 
 

2.5 Sal og Scene – neste års lokaler 
Rektor informerte om at det hadde vært en suksessfull og godt besøkt forestilling; Løvenes 
konge. Skolen ønsker å se på alternativt lokale neste år – og kunne tenke seg et sted som f.eks 
Latter. Dette er et rimelig kostbart lokale å leie, og FAU kan vurdere, sammen med SMU og 
evt. andre grupper på skolen, om man skal kjøre en Sales Pitch og innsamlingskampanje. Dette 
bør evt planlegges og lanseres tidlig høsten 2018.  

3. KFU møte  
 

Sigrid var på KFU møte hvor generell info om FAU arbeid på andre skoler var 
gjennomgangstema. Ris Skoles rektor og FAU informerte om sin skole og fokusområder for sitt 
FAU arbeide. 
 
 
 
 

4. SMU – barneskolen 
 

Det ble foreslått av Lars Amundsen, FAU rep. 3e klasse, å arrangere fotball turnering for 
barnetrinnet. For leie av bane er det viktig at skolen involverer seg og det hadde vært ok om 
en av lærerne kunne tenke seg å bli med på gjennomføringen. 
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Lars lager tar kontakt med rektor vedrørende skolens involvering, bestemmer dato og lager 
skriv til klassene med påmelding etc. Planen er en lørdag etter påske, fra kl. 09 til 12. 
 
  

5. SMU - ungdomsskolen 
 
Første møte avholdt 8 mars, kl.17.00. Neste møte ble avtalt, men ikke fastsatt, til begynnelsen 
av juni 2018. Mandat og hensikt med SMU ble gjennomgått – utvalget har i oppgave å komme 
opp med innspill som kan bidra til et bedre skolemiljø. Elevbrukerundersøkelse ble 
gjennomgått – stort sett gode tilbakemeldinger og fornøyde barn. Skolen jobber kontinuerlig 
med å forbedre seg ifht tilbakemeldingene. 
  
Ett aksjonspunkt fra SMU til FAU: oppfordre de foreldre som pekes ut til Natteravner om å 
faktisk stille – ofte er det forfall uten tilbakemelding, eller delegering. Vi trenger Natteravnene 
til å passe på ungdommen. Dette vil tas opp på foreldremøter for 8e og 9e klasse. 10e klasse 
har ikke flere foreldremøter. Derfor vil Mona Felumb, vise rektor, forfatte en mail som sendes 
til W.Harms for videreformidling til FAU rep’s og deretter alle foreldre. 
 
Det ble på FAU møtet foreslått, som tiltak for at ungdommen skal ha et sted å være, at Rufus 
fritidsklubb kan holde opp utover dagens åpningstider. Dette kan evt være et innspill til SMU 
og kan diskuteres der. 
 
 

6. T&D dag avholdt på Vollebekk 
 
T&D dagen var en suksess. Vareopptelling og kostnadsoversikten er ikke på plass enda, men er 
on-going. Det er notert at det ble kjøpt for mange pølser og lomper. Noe kunne returneres, 
men det var begrensning fra Kiwi på hvor mye. Kiwi var for øvrig meget samarbeidsvillige og 
en positiv samarbeidspartner. 
 
 

7. Trafikk Strategi 
  
FAU sendte brev til bymiljøetaten vedr. situasjonen rundt skolen og bussing. Svar er mottatt 
og distribuert til FAU. Svaret sa igrunn lite og tydet ikke på at spesielle tiltak vil iverksettes. 
Bymiljøetaten oppfordret i sitt svar elever om å benytte etatens egen app, Trafikkagenten for 
å logge saker og klager for nærområdet flittig. Dette kan være en måte å få etaten til å handle!  
 
Etter møtet: Sigrid kontakter rektor for eventuell koordinering av opplegg rundt bruk av app 
for størst mulig effekt. 
 
 

8. Vennegruppe 
 

1e klasse skulle oppsummere forslag til nye retningslinjer, men var ikke tilstede på møtet. 
Saken ble derfor ikke behandlet og er utsatt til neste FAU møte. 
 

9. Eventuelt 
 

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.  
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