
Referat FAU møte 7.11.2020  
Teams ne(møte, kl 1800-1900 
Referent: Karin Afeef 

Tilstede: Espen Røyseland (4A), Morten Juel Hansen (1G1), Håvard Lorentzen (7A), Tove Lise Inderberg 
(1G3), KaOnka Stephenson (3 rød), KjeOl Rommetveid (2A), Magnus Ravlo Stokke (FAU leder, 6B), Mari 
Ingulfsen (2A),  Marianne Lofstad (1G2), Marte Heian-Engdal (4B), Mathilde Skoie (3 Blå), Thyra Kirknes (3 
Gul), Tine Granlund (6A), Ylva Erbach (5A), Øystein Gylvik (5B) og Karin Afeef (1G1). 

Rektor Ronny Engebråten deltok under punkt 2  

1. Godkjennelse av innkallelse og referat fra forrige møte. 
Innkalling og referat godkjent  

2. Orientering ved rektor Ronny Engebråten  
- Rektor takket FAU for innsatsen med rydding i kjelleren og for å ha organisert juletre på skolen.  
- Det blir ingen lysfest eller julegudstjeneste som vanlig, men Lucia blir gjennomført og det blir 

juletregang for hvert kohort med god avstand.  
- Lite smi(e på Bolteløkka og planen er at skolen holder åpent for fullt Ol og med 18. desember med 

oppstart igjen 4. januar. 
- Håndtering av evt. smi(e ligger ikke Ol rektor med Ol bydelsoverlegen.  
- Har ikke hørt noe ny( fra Utdanningsetaten vedr. oppussing  
- Skal delta på møte e(er jul om utvidelse av skolegården, ønske fra Utdanningsetaten om 

elevmedvirkning i planarbeidet.  
- Spørsmål om foreldreini6a6v kny9et 6l renhold/vedlikehold på skolen: Alt må gå via 

undervisningsbygg og man må innhente godkjenning på forhånd. Ukentlige purringer Ol dem på 
status og rektor følger opp ønske fra FAU om å bidra med dugnad.  

- Spørsmål om oppfølging av sak vedr. trafikksikkerhet: Rektor skal videresende saken Ol 
Utdanningsetaten umiddelbart.  

3. Orientering fra gruppene:  

Vedlikeholdsgruppen (ChrisOne Forland, Rannveig Sørskaar) 
- KjeOl Rommetveid blir med i denne arbeidsgruppen 
- Flo( med iniOaOv Ol rydding av «FAU-boden» 
- Har ha( dialog med rektor om rengjøring/toale(er/vedlikeholdsbehov  
- Rektor må be om Ollatelse fra undervisningsbygg før evt. foreldredugnad kan arrangeres 

Rektor nevnte ucordringer med dørmagneter på dørene, kan være kriOsk mtp. brannsikkerhet. Bør 
følges opp også mtp. hvor kriOsk det er med rehabilitering.  

Oppfølgingspunkt:  
- Gruppe følger opp evt. FAU dugnad hvis det gis 6llatelse/rammer for det i det nye året 
- Løpende dialog med rektor om vedlikehold/rengjøring  

Trafikksikkerhet (Thyra Kirkenes og Tine Granlund)  
- Har fulgt opp saker fra forrige møte i Ollegg Ol en ny sak om Wilhelms gate som ble meldt inn via 

Facebook.  
- Har få( anbefaling fra bymiljøetaten om å fremme sakene via rektor og utdanningsetaten for å sikre 

prioritert og rask behandling i kommunen.  
- Skolepatrulje er kommet i gang  
- Sak vedr. utvidelse av Lovisenberg sykehus følges av vel-foreningen som har samlet over 300 

underskriger for å etablere innkjøring fra ringveien og ikke via nabolaget.  

Oppfølgingspunkt  
- Gruppen følger opp sakene kny9et 6l trafikksikkerhet (som er sendt 6l kommunen via rektor)  
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- Gruppen følger opp evt. andre saker som kommer inn 

Arrangementsgruppen (Helene Hovda Lunde, Karin Afeef, Ylva Erbach) 
- Har sa( opp juletre, kjøpt inn nye lys og ny stjerne 
- Elevene pynter juletre gjennom desember.  
- Utover de(e ser vi ingen muligheter per d.d. Ol å planlegge fellesarrangementer.  

Læringsmiljø, ne(bre( mv. (Tove Lise Indreberg, Mathilde Skoie, Ylva Erbach)  
- Har avholdt møte 
- Undersøkt muligheter for å arrangere digitalt foredrag i regi av Barnevakten.no om skjermbruk og 

foreldrerollen i det digitale livet. Kostnad ca. 5000 for en kveld, kan deles i mindre bolker for småskole 
og mellomtrinnet.  

- FAU stø(er at gruppen går videre med de(e og arrangerer en slik kveld. Enighet om at kostnader 
dekkes av FAU. Økonomiansvarlig bekreger at det er Olgjengelige midler Ol å dekke denne kostnaden. 

Oppfølgingspunkt:  
- Gruppen arrangerer digitalt foredrag om skjermbruk for foreldrene e9er jul  

Rehabiliteringsgruppen (Håvard Lorentzen, Kathinka Stephenson, Espen Røyseland, May Tove Hestmo)  

Rehabilitering av skolen 
- Ikke noe ny( siden sist, har jobbet med å komme i kontakt med relevante personer i utdanningsetaten 

uten at man har få( gode svar.  
- FAU er ikke fornøyd med ubegrunnet utse(else av rehabilitering på 7-10 år 
- Behov for oppstarts- og kunnskapsoverføringsmøte med Magnus Buflod.  
- Vanskelig å gjøre noe konkret før undervisningsbygg har svart på henvendelse.  

Arbeid med utendørsareal 
- Arbeidet med utendørsarealet ser ut Ol å være i gang, undervisningsbygg har oppre(et plansak for 

Eugenies gate 12 med reguleringsprosess på 2 år (ut 2023). 
- Vi må ta hensyn Ol helhetstenkning for utearealet. I budsjeiorslaget står det at det skal bevilges midler 

Ol den utendørs oppgraderingen. 

Oppfølgingspunkter: 
- Rehabiliteringsgruppen jobber videre med både skolerehabilitering og spørsmål rundt utvidelse av 

skolegården og gir FAU en oppdatering ved neste møte.     

3. Eventuelt.  

Kort oppfølging av status økonomi 
- EsOmert FAU kasse på ca. 230.000 kr ved inngangen Ol ny( år.  
- En ucordring er at hovedinntekten er fra 17. mai, og vi vet ikke hvordan det blir i 2021.  
- Rektor har ikke behov for at FAU dekker kostnader for leirskole da de(e har bli( avlyst 
- Ingen større utgiger forventes med det første.  

Plan for FAU møter våren 2021  
- Mandag 1. februar 2021 
- Mandag 1. mars 2021 
- Mandag 3. mai 2021 (april utgår pga. påske) 
- Mandag 7. juni 202
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