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FAU-møte 2018-jan-10 

Tilstede:  

 FAU 12/9 17/10 15/11 12/12 10/1 12/2 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      

2B Kaja Bjølgerud Grimsgaard v - V  v      

3A Lars J Amundsen v v V v v      

3B Luise Boye Sprechler - v V - -      

4A Mona Rognlien Elgvin v - V v -      

4A Gro Skåland v v V v v      

 Sigrid Moldestad v v V v v      

5A Tomm Schefte  - V  v      

5B Faiza Mohammed Hassan v v V - -      

6A Martin Søyland v v -  -      

6B Martin Søyland v v -  -      

7A  - - -        

7B Thomas Raabe 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      

9B            

9C Frøydis Solhaug Pedersen - v v v -      

10A Wencke Harms v v v v -      

10B Robert O. Bjærum - v - - -      

10C Gyda Myklebust v - - v -      

10C Marit Christin Lillenes Ramstad - - - - -      

 25 stk           

            

 

1. Rektor informerer generelt og om status byggesak 
 

Byggesak  

Søknad om igangsettelsestillatelse (IG) av riving er sendt inn – skal ta 2-3 uker for å få svar. Det er 

sendt inn klage til silivombudsmannen. Ietterkant av møtet ble det avgjort at dette vil forsinke 

prosessen. Undervisningsbygg har signert avtale med riveentrepenør. 

 26. januar var siste frist for å klage på nabovarsel på rammesøknad for nybygg. 

Rektor er i møter om å planlegge år fire. Da er det ikke realistisk å ha plass til alle på Vollebekk. 

Alternativ å få klargjort skolegård på Ruseløkka. 

Questback buss 

Burde komme ut i nærmeste fremtid.  
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Trafikk 

FAU kom med innspill til rektor om skilting eller andre tiltak for fotgjengerfelt ved Skillebekk og 

Trafo-taket. Det kom forslag om flittigere bruk av skolevei skilt. Dette er spesielt relevant for barna 

som kommer fra Tjuvholmen og Aker Brygge. 

Sykkelparkering ved alle bussholdeplassene. 

Glatt skolegård 

Skolen er på saken.  

Budsjett 

Den sosiodemografiske tildelingen er diskutert. Budsjettet er ikke vedtatt. Kommer i midten av 

januar. (Mer øremerkede midler. Gir mindre handlingsrom for alle elever. Liten økning (som spises 

opp)) Det er rom for å videreføre den driften vi har i dag, men ikke utvikle. Den nye 

fordelingsmodellen gir dårlig uttelling for små klasser – som er vanlig på barnetrinnene på 

Ruseløkka.  

Administrasjonen ønsker å øke mengden IKT enheter (i-pad og pc) i tråd med kommunens 

målsettinger. I første omgang er målet en til en i-Pad i 1.klasse og 2. klasse og klassesett med 

bærbare PCer på ungdomsskolen.  

FAU stilte spørsmål ved at denne satsingen må gå fra vanlig budsjett. Kommunen har sagt at innen 

2019 skal alle skolene ha en plan, men det følger ikke penger med. Bærum har en til en for alle sine 

elever. 

Mobilbruk i bussen 

Rektor ba om tilbakemelding på mobilbruk på buss. FAU ser ikke på mobilbruken her som 

problematisk men det ble diskusjon rundt bruk av apper og spill og holdning til aldersgrenser.  

Skolen har per i dag ingen klare anbefalinger på dette området og viser til at eksperter på dette 

området har delte meninger. 

 

2. Byggesak – er det noe FAU må følge opp 
 

Garderobene for de minste barnetrinnene på Vollebekk er alt for små – kan dette videreformidles til 
arkitektene for nye Ruseløkka?  

3. SMU – hva skjer? 

Venter på referat fra Jon. 

4. 10.klasseball – status 

95% planlagt!  

5. Vennegrupper – vi går gjennom forslag til nye retningslinjer 

FAU representantene fra første klasse lager et skriv. Det kom opp flere innspill til dette arbeidet: 

Klasselister før skolestart, tidlig igangsetting av vennegrupper, foreldre kan godkjenne at 
kontaktinfoen sendes ut før skolestart. Tydeligere holdning fra skolen ble etterlyst. 
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De klassene som har hatt vennegrupper har statistisk sett bedre klassemiljø. 

Et godt foreldremiljø er viktig for trivsel og oppfølging av barna etter hvert som de blir eldre. Vi må 
ha tilgang på oppdatert informasjon og vi må få kontaktinformasjon raskt så vi tidlig kan komme i 
gang med kontakt med foreldrene. 

Oppgave for «vennegruppeutvalget» - vennegrupper på trinnet. Lage utkast til nye rutiner til neste 
møte. Hvem gjør hva og hvordan skal det formidles?  

6. 17.mai status 

Det er gitt tillatelse til å bruke Oslo handelsgym! Ute og foajeen. Skolen får dekket leie av bord og 
stoler. 6.klasse har ansvar – det blir kanskje mer jobb dette året. 

7. Eventuelt 

Midlertidig stenging av Løkkeveien – en mulighet til å teste det ut i alle fall. Dispensasjon for bussen 
for å slippe av elever. Diskutert men ikke konkludert. 

 


