
Referat FAU-møte 9. april 2018, kl. 18:00 – 19:30 
 
 

1A Wenche Andreassen (vara) 
1B May Tove Hetsmo 
1C Marta H. Rasmussen 
2A Marie Smukkestad 
2B Hedda Bie 
3A Aurora Sandlilje 
3B  
4A Marianne Sørensen (vara) 
4B Ingvild Tandberg Holtet 
5A   
5B  
6A Signy Irene Vabo 
6B Erling Johansen 
7A Magnus Buflod 
7B  

 

 

Orientering fra skolen v/Rektor 

▪ Ansettelser pågår nå – 5-7 nye stillinger (65 søkere), pga. lærernormen, avgang, etc..  
▪ Sosiallærere er på plass. 
▪ To mottaksklasser – byomfattende. 2 x 12 elever. Stor forskjell på nivå. Svært ulike 

behov. FAU rolle først når elevene får tilhørighet i en klasse, uttrykker rektor. 
Informasjon om aktivitetstilbud på foreldremøtet? Temakveld? Fadderordning – mest 
realistisk? Invitere til å velge en representant til FAU fra høsten av. 

▪ Temakvelder – banke en eller to – fire i løpet av neste skoleår. FAU ta opp tidlig på 
høsten. Mulig tema nettvett. Dagsorden i FAU i mai – banke uker. 

▪ Garderober – FAU foreslår løsning og prøveprosjekt. Løsning vil så kunne bli iverksatt 
alle steder hvor det er behov, dersom rektor vil prioritere dette økonomisk.  

▪ Toaletter – rektor har ikke fått klager på lukt/manglende renhold. Foreldre 
oppfordres til å si ifra om konkrete forhold, som rektor så kan gå videre med.  

▪ Nybygging – budsjettbeslutning treffers i mai. Hvor elevene skal være i 
byggeperioden er foreløpig uavklart.  
 

 
1. Godkjenning av dagsorden 

Vedtak: Innkallingen godkjennes. 

 
2. Garderobe og toaletter 

Garderober: Med utgangspunkt i orientering og samtale med rektor, så vil FAU foreslår 
løsning. Vi bør da sette krav om en minimumsstandard: krok til klær, evt. skohylle – eller 
liknende. 
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Toaletter: Flere av toalettene lukter og er til tider tilgriset. Det er snakk om rengjøring og 
rutiner for rengjøring. Det er også snakk om holdningsarbeid til fra skolens side – unngå 
bevisst tilgrising.  

Vedtak: 

Garderober: FAU foreslår prøveprosjekt for bedre garderobe hos 4a og 4b. Inga og Ingvild tar 
ansvaret for å finne noen i respektive klasser som kan bidra med å utarbeide et forslag, som 
blir forelagt rektor før neste FAU-møte. 
 
Toaletter: FAU-medlemmene oppfordrer foreldrene i hver klasse til å si ifra til skolen dersom 
de får tilbakemelding fra sine barn om uheldige forhold. Melding sendes rektor 
(Ronny.Engebraten@ude.oslo.kommune.no) eller Marit 
(m.johansen@ude.oslo.kommune.no). 
 
3. FAU’s engasjement i saker som omhandler nærområdet  
 
Hedda informerte fra gruppen. 
Sak nå: FAU har sendt innsigelse til nabobygg. Gruppa følger opp saken, vis a vis presse og 
politikere: opprop/underskriftskampanje sendt til bydelen – 700 underskrifter. Gir 
utgangspunkt for å gå til byråd – forsøker å påvirker politikerne. Må hekte på media/kronikk, 
gateaksjon/«liv og leven» i gata. Poeng raskt å skape oppmerksomhet og press. 
Argumentere for at det handler om nærmiljøet, og plass per elev i sentrumsskolen. Uklart 
hva det er for slags handlingsrom til å påvirke kommunen – byggesøknad er sendt, kort tid. 
Trenger forsterkninger på oppfølging av konkrete saker, det innebærer en del arbeid. 
Generelt: Gruppen jobber med aksjonsplan. Legges ved som sak til neste møte. 

Vedtak: 

FAU-representantene sender beskjed til sine klasser – inviterer til engasjement. Ber dem 
som ønsker å engasjere seg i skolen/nærmiljøet raskt sende beskjed til 
heddabie@hotmail.com. 
 
4. Neste møte 
 
Dato for neste møte: 7. mai 
 
Saker på dagsorden fra tidligere møter: 

▪ Løsning sykkelparkering (Cecilie) 
▪ Skifte leverandør skolefotografering (Erling) 
▪ Dialog med de foreldredrevne aktivitetene (Magnus) 

 
Saker på dagsorden fra dette møte: 

▪ Forslag til garderobeløsning (Inga og Ingvild) 
▪ Aksjonsplan - saker som omhandler nærområdet (Hedda) 

 
Frist for innspill til andre saker 1. mai. 
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