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Referat FAU-møte 7. mai 2018, kl. 18:00 – 19:30 
 
Tilstede: 
 

1A Cecilia Odder 
1B May Tove Hetsmo 
1C Marianne Neve (vara) 
2A Marie Smukkestad 
2B Hedda Bie 
3A  
3B  Ida Larsson 
4A Inga Karsrud 
4B  
5A  Eli Bleie Munkelien 
5B  Maren Kolle Riis 
6A Signy Irene Vabo 
6B  
7A Magnus Buflod 

Bente Stenersen (vara) 
7B Trude Måseid 
7C Helge Brunvoll 

 

 
 

Orientering fra skolen v/rektor 
Sak om nabobygg/utvidelse av skolegård: Rektor takket FAU for engasjementet i forbindelse 
med saken og markeringen på skolen. 
17. mai: Organisering i rute. 
Ansettelser: Ansettelser er gjennomført og lærerkabal er lagt, elever informeres.  
Skolegårdsfest/sommeravslutning: Høsten/lærerne, sommeren (skolegårdsfesten)/foreldre.  
Skolegårdsfesten blir 6. juni, på samme dag som elevene i første klasse skrives inn.  
Rektor foreslår felles dag for sommeravslutningene 14. juni, og ber om FAU sitt syn på det. 
Rektor ønsker at sommeravslutningene skal arrangeres trinnvis, gjelder 1.- 6. klasse + mottak 
(7. klasse har eget arrangement den 19. juni). 
Oppussing: Er bestemt at skal skje i 2020. Skolen inviteres i prosessen etter hvert. 
Renhold toaletter/respekt for renholderne: Rektor foreslår felles innsats skole-foreldre. FAU 
kommer tilbake til dette egen sak på juni-møtet. 

 
1. Godkjenning av dagsorden 

 
Vedtak: Innkallingen godkjent. 

2. Skolegårdsfest/felles sommeravslutning 
Skolegårdsfesten blir 6. juni, på samme dag som elevene i første klasse skrives inn. 
Praktikaliteter avklares med FAU-leder. 
 
Vedtak: FAU gir følgende tilbakemelding på forslag om felles dag for sommeravslutninger: 
Dette er en ide det må arbeides mer med før FAU vil ta stilling til saken. Inntil videre ønsker 
FAU samme praksis som tidligere år, hvor trinnene selv bestemmer dag.  
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3. Skolegårdsutvidelse 
FAU har vært tilstede i bydelsutvalget, som støttet skolen. Saken omfattet her både 
eiendommen som skal bebygges og tomten ved siden av som er bebygd. 
Bydelsutvalget er en inngangsport til byrådet – arbeidsgruppen vil kontaktene partiene og 
avholde møte med bl.a. byråd for utdanning Inga Marte Torkildsen/ordfører Marianne 
Borgen og partienes fraksjonsledere i komiteen. 
Innspillet med innsamlede underskrifter er i prosess. 
Journalist i «Vårt Oslo» følger saken, får mange lesere på poster om saken. 
Gaten på oversiden av skolen: FAU har tidligere bedt om omregulering av veien, saken er i 
prosess. Ses i sammenheng med utbyggingen i kommunens saksbehandling. 
 
Generell diskusjon om hvilke interesser FAU bør arbeide for, og hvordan utvalget bør 
forholde seg til konflikter i forhold til individuelle interesser. Enighet om at FAU bør ta 
utgangspunkt i hva som er til beste for skolen og barna som går der. Individuelle hensyn vil 
derfor være av underordnet betydning. FAU er imidlertid opptatt av åpenhet og ryddighet. 
Dette er særlig viktig i saker der det er interessemotsetninger mellom fellesskapets 
interesser og interessene til enkeltindivider.  
 
Vedtak: FAU har et prinsipielt utgangspunkt for sitt engasjement og vil fortsette å arbeide til 
beste for det behovet skolen og barna oppfattes å ha. 
 
4. Forslag til garderobeløsning 4A og 4B (Inga og Ingvild) 
For lite plass til å lage nye løsninger. Forsøksgarderober forutsetter kun mindre tiltak: 
Benkene kan tas bort slik at det blir bedre plass. Feste knagger/henge opp nye knagger i 
garderobene til 4A og 4B – og alle andre garderober. 
 
Vedtak: FAU ber rektor om at tiltakene følges opp. 
 
5. Trafikkgruppen  
Tekst om kjøring og parkering blir utdelt ved start av året i klassen, evt. flyers i tillegg) 
Vareleveringen Kiwi mfl. skjer nå i Thereses gate – og forstyrrer ikke adkomst til skolen. 
Brakker ved nedre skolegård – trafikkgruppen arbeider med å få dem fjernet fordi 
byggeprosjekt har stoppet opp. 
Ba om innspill til behov for fartsdumper, skilter etc. frist 1. juni for ta opp med kommunen. 
Fartsdump lovet i Ullevålsveien + forslag om skolegårdskilt/fareskilt rundt skolen ble meldt 
inn i møtet. 
 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 
Saker til dagsorden senere møter: 

 Løsning sykkelparkering (Cecilie) – langsiktig sak 
 Skifte leverandør skolefotografering (Erling) – sendes på e-post, rektor må ha 

tilbakemelding raskt 
 Dialog med de foreldredrevne aktivitetene (Magnus) – møte avholdes 8. mai 
 Renhold toaletter/respekt for renholderne – felles innsats skole-foreldre. 


