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Referat FAU-møte 19.01.22 

Oppmøte: 

Klasse FAU REP Merknad Oppmøte  

1A Kristin Fjelnseth Wold   Ja 

1B Richard Lees   Ja 

1C Hilde Bunæs   - 

2A Line Flatebø   Ja 

2B Therese Riis Haugom  Ja 

2C Marte Myhrer-Hoaas   Ja 

3A Melih Egemen Yavuz   Ja 

3B Kristin Fjelnseth Wold  Ja 

3C Tord Songe-Møller   - 

4A Camilla Sekse   Ja 

4B Ida Marie Kjellsen  Ja 

4C Marius Molaug / Matthew Ross  - 

5A Cato M. Aalmo  Vara Stefan til stede Vara 

5B Torkel Westgaard   Ja 

5C Kristin Brenna   Ja 

6A Bjarne Rålm   Ja 

6B Linda Hansen Belseth Vara til stede Vara 

6C Maja Helene Lunde Vara til stede Vara 

7A Synøve Granly Macrae   - 

7B Knut Tomas Dalen   - 

7C Maria Skundberg   Ja 

I tillegg stilte rektor Sverre Andenæs.  

 

1. Rektor orienterer 

IKT utviklingsprosjekt:  

Det er pilotprosjekt på 3. og 6. trinn for å se mer konkret på hvordan 1.-4. trinn og 5.-7. trinn vil 

få det med digitale enheter. De er i gang med å prøve ut sentrale verktøy. 3.trinn med ipad og 

6.trinn med PC. I pilotprosjektet arbeider elevene med digitale enheter på skolen, de er ikke med 

hjem. Målet med pilotprosjektet er å øke mulighetsrommet for læring og gi bedre muligheter for 

kommunikasjon og samhandling med elevene og mellom elevene. Skolen arbeider med 

kompetanseheving og opplæring i personalet. Det er en langsom prosess å kjøre i gang hele 

skolen. Når det gjelder finansiering har skolen fått rentefri finansieringsordning over 4 år.  
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Elev- og trivselsundersøkelsen:  

Elev- og trivselsundersøkelsen er nå gjennomført og analysert. Denne ligger til grunn for de 

strategiske handlingsplanene. Handlingsplanene for skolen i 2022 vil ha tre fokusområder:  

1) Styrke grunnleggende ferdigheter til alle elever.  

2) Øke elevenes motivasjon, mestringsopplevelse og opplevelse av medvirkning i 

skolehverdagen.  

3) Utvikle elevaktive undervisningsformer i alle fag, både med og uten digitale verktøy.  

 

Budsjett 2022 

Skolen har et merforbruk på ca 710 000 i 2021 (585 000 i 2020). Merforbruket må innarbeides i 

2022. AKS hadde et mindreforbruk på ca 100 000 i 2021. Rektor informerer om at det også er en 

svakere elevtallsutvikling i bydelen de neste to årene enn det så ut til å bli for en stund siden. PT 

er det 54 elever med Godlia som nærskole høsten 2022, dette tilsier to klasser på første trinn. 

Skolen må da spare inn lønnskostnader for å komme i havn.  

 

Strategisk plan 2022 

Utsettelse av innsending på grunn av korona, skal godkjennes i driftsstyret 16.2. 

 

2. Spørsmål til rektor 

a. Fysak og friminutt (innkommende sak, spørsmål til rektor) 

Denne saken flyttes til neste møte.  

b. Kjønnsfordeling i klasser. Skjevt fordelt i 1. trinn mellom klassene. Det ønskes 

begrunnelse fra rektor 

Det er pt 39 jenter og 33 gutter på første trinn. Rektor sier at det er spesielt A-klassen som har 

kommet skjevt ut med stor overvekt jenter. Dette er uheldig, men har ulike årsaker. Rektor 

nevner flyttinger før skolestart og at fordelingen i klassene handler om mer enn kjønn. Skolen tar 

hensyn til opplysninger fra barnehage og foreldrene for å sette sammen best mulige klasser. 

Skolen har lagt opp til mye samarbeid på tvers på trinnet og det skal være mulig å også ha venner 

på tvers av klassene. Samtidig sier rektor at det ikke skal være så skjevt som det nå har blitt i 1A.  

c. Spørsmål om digitale uke- og lekseplaner: 

Det kommer ønske fra 6C om å få tilbake papirversjoner av planer slik at elevene kan sjekke 

lekser og ukeplan uten å måtte gå på digital plattform. Dette spesielt da skolen ikke sender med 

digitale enheter hjem slik at elevene har dette tilgjengelig. Dette kan skape ulikhet mellom 

elevene, men også for å unngå avledninger etc når skolearbeid skal gjøres.  
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d. Ros til trafikkvaktene 

Rektor ønsker å gi ros til alle foreldre-trafikkvaktene som har bistått skolen i vinter. Han 

understreker at dette har vært svært hjelpsomt for trafikken og at denne vinteren har det gått 

veldig bra med trafikken utenfor skolen.  

e. 17.mai 

4.klasse har ansvar for frokost. Det er stor sannsynlighet for at 17.mai feiring kan gjennomføres i 

år. Rektor informerer om at det er skolen som ivaretar buss-bestilling og det praktiske omkring 

dette og at FAU betaler. Vi må få 4.trinn i gang med 17.mai-planlegging. Bjarne sender 

17.mai-dokumenter til Torkel så vi får starte planlegging.  

Ellers informerer rektor om at vi nærmer oss grønt nivå og at skolehverdagen går som normalt.  

 

3. Orientering fra arbeidsgruppene 

Trafikk gruppa: Ingenting å melde. Det går sin gang med trafikkvaktene, foreldrene stiller opp. 

Trafikkgruppa har ikke kommet videre med kommunikasjon med kommune/etat ang krysset ved 

stordamveien/Hellerudveien.  

Åpen kveld: Har ikke kommet i gang med ny planlegging av vårens åpen kveld. Det er satt 

datoer for våren: 22.3 og 29.3. Gruppen tar kontakt med skolen for å få lånt lokaler. 

Enes om at det er fint om vi klarer å gå i balanse på dette skoleåret da FAU burde ha litt 

overskudd. Enes om at innkjøp kan planlegges litt bedre og være litt mer restriktivt. Tar imot tips 

om å følge opp samarbeid med nær- butikk. Holder oss til bonger en runde til, men vurderer å 

høyne maksbeløp for vipps.  

Det kommer tilbakemeldinger om at det er flere som nok har glemt å vippse, men at de som har 

vippset har vippset maksbeløp. Det skal være valgfritt å vippse, men vi må se på om det er 

mange som rett og slett har glemt det. Gruppen ser på om vi skal sette lapp ved inngangen med 

VIPPS nr, legge det ut i facebookgruppene og minne foreldre på å notere for hvor mange barn 

man vippser.  

Bjarne Rålm tilbyr seg å lage bonger til neste åpen kveld.  

AKS-gruppa: Gir tilbakemelding fra samtale med AKS baseleder Jonas. Han forteller at de 

stadig arbeider med påkledning og værforhold. Det kommer innspill fra flere i FAU om at AKS 

fortjener skryt og tilbakemelding på at de passer godt på barna.  

Temakveld-gruppe: FAU trenger flere folk inn i denne gruppen for å få den opp og gå. Tar 

dette opp på nytt ved neste møte.  
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4.  Økonomi 

a. Trinnkonto (eksisterende) 

b. Trinnkonto generelt 

c. Sommerfest 

Forslag til vedtak 

For utfyllende diskusjonsgrunnlag henvises det til innkalling og referat fra forrige FAU-møte i 

desember. 

4a Trinnkonto (eksisterende) 

Forslag til vedtak: 

• Pengene på trinnkonto tilhører trinnet 

• Trinnet kan forvalte/bruke disse pengene til hva de ønsker 

• Økonomiansvarlig, FAU-representanter og klassekontakter på trinnet overtar ansvaret for 

å bestemme hva det enkelte trinn skal bruke sine midler til. FAU vil ikke blande seg inn i 

den videre diskusjonen. 

• FAU oppfordrer til at alle foreldre på trine blir inkludert i diskusjon om hva pengene skal 

brukes til. Det finnes for eksempel verktøy for å avholde avstemninger på nett (kasserer i 

FAU kan bistå med å sette opp avstemninger) 

• Siden pengene opprinnelig har blitt samlet inn til bruk på leirskole, oppfordres det til å 

vurdere å donere i alle fall deler av beløpet til skolens driftsbudsjett. 

Vedtaket ble vedtatt av samlet FAU.  

 

4b Trinnkonto (generelt) 

Kasserer har undersøkt mulighetene for å bytte bank for å få ned kostnader og muliggjøre 

enklere administrasjon. Det virker imidlertid som det bare er DNB som tilbud lag/frivillige 

organisasjoner konto med multiple brukere. Dette betyr at vi må gjøre følgende konklusjon: 

• FAU kan ikke tilby bankkonto på klassenivå, det er for mye kost og administrasjon 

forbundet med det. 

Det er fullt mulig å videreføre ordningen med trinnkonto i FAUs regi, etter gjeldende praksis. 

Styret legger følgende 2 alternativer til votering: 

1. Vi kan beholde trinnkonto om trinnet ønsker det. Kan spare til avslutning etc. Opprettes i så 

fall for alle trinn.  

2. Alternativt så avslutter vi ordningen med trinnkontoer, og beholder eksisterende bankkonto til 

bruk kun for FAU 

Alternativ 1 ble vedtatt av FAU (13 mot 3 stemmer).  
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Det legges til at klassene kan lage egne klassekontoer for klassens bruk. FAU kan lage guide til 

nye førsteklasser som starter opp med info. Det vektlegges at skolen over tid har jobbet med å se 

hele trinnet under ett og få til godt samarbeid på hele trinnet. Det oppfordres til at klassene på 

trinnet samarbeider om julegaver/avslutninger for at lærere skal få likt og at alle skal ha det mest 

mulig likt. FAU velger å ikke legge seg opp i hva klassene velger å gjøre ut over dette.  

 

4c Sommerfest 

Styret har oppsummert innspill fra 2021 angående sommerfest, og har følgende forslag til 

vedtak: 

• FAU har eierskap til sommerfesten 

• Formålet med sommerfesten er å være et sosialt arrangement. 

• FAU setter bort ansvaret for arrangementet til foreldrene i 5. trinn (på lik linje som 4. 

klasse har ansvaret for 17. mai-frokost) 

• Overskudd fra sommerfesten går til FAUs "fondskonto".  

 

Vedtatt av samlet FAU. Mandat for forvaltning av FAUs fondskonto bestemmes av FAU på 

et senere møte i 2022. 

 

Generelt om økonomi: 

Generer inntekter: 

• Åpen kveld 

• Sommerfest 

Genererer utgifter: 

• 17. Mai (busser) 

• 17. mai-frokost (drikke + bestikk etc) 

• Innkjøp åpen kveld 

 

5. Rydding av FAU-rommet 

FAU må ta en dugnad og få ryddet FAU-rommet og få orden på leker, spill, maleutstyr etc. 

Rickard, Torkel, Marte og Therese melder seg. 

Torkel sjekker når det passer med skolen, nøkkel må hentes på kontoret.  

Torkel sender ut aktuell dato og alle som har mulighet kan da melde seg.  

Vi prøver å få ryddet rommet før neste åpen kveld (før 22.3). 
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6. Eventuelt 

Ingen saker. 

 

Ref. Kristin F. Wold.  


