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Referat FAU-møte 08.12.21 
Oppmøte: 

Klasse FAU REP Merknad 

Oppmøte 

08.12.21 

1A Kristin Fjelnseth Wold   Ja 

1B Richard Lees   Ja 

1C Hilde Bunæs   Nei 

2A Line Flatebø/ Veronika Eidsane Jessen  Veronica til stede Ja 

2B Therese Riis Haugom  Ja 

2C Marte Myhrer-Hoaas/ Monika Åsatun  Monica til stede Ja 

3A Melih Egemen Yavuz   Ja 

3B Kristin Fjelnseth Wold  Ja 

3C Tord Songe-Møller   Ja 

4A Camilla Sekse   Ja 

4B Ida Marie Kjellsen  Ja 

4C Marius Molaug / Matthew Ross  Ja 

5A Cato M. Aalmo/ Stefan Landrø  Stefan til stede Ja 

5B Torkel Westgaard   Ja  

5C Kristin Brenna/Ole Schrøder-Nielsen  Ole til stede Ja 

6A Bjarne Rålm   Ja 

6B Linda Hansen Belseth   Ja 

6C Maja Helene Lunde  Ja 

7A Synøve Granly Macrae   Ja 

7B Knut Tomas Dalen   Nei 

7C Maria Skundberg   Ja 

I tillegg stilte rektor Sverre Andenæs.  

1. Rektor orienterer 

På skolen: Rektor forteller om god desember-stemning. Alle elever og foresatte kan følge levende 

julekalender på hjemmesiden. Det har vært en del sykdom også på ledelsessiden og hos ansatte. Høyt 

sykefravær belaster skolen mye. Skolen har prioritert at klasseundervisningen skal gå som normalt og 

ledelsen har gått inn i klassene for å bistå med undervisningen. Det er fortiden svært vanskelig å få tak i 

vikarer, i tillegg til smittesituasjonen har mange lærerstudenter eksamensperioder før jul. Rektor 

orienterer om tanker omkring smittesituasjonen. Skolen vil innføre tiltak som begrenser smittesituasjonen 

før juleferien. Det kommer fortløpende informasjon fra skolen.   

Ansettelser: Skolen har valgt å vente med utlysning av sosiallærerstillingen. Denne har vært utlyst nå. 

Det kom inn 32 søkere, 4 kvalifiserte på intervju. Synnøve Finnøy Andersen er tilsatt og starter 1.2.2022. 

Hun har master i spes.ped og har spesialisert seg på utfordrende elevatferd. I høst har mellomledere hatt 

sosiallæreroppgavene og skolen gleder seg til å få på plass en bedre ordning.  

Nasjonale prøver 5.trinn: Elevene presterer gjennomgående bra både på lesing, regning og i engelsk. 

Resultatene fra prøvene fordeler seg på tre nivåer, der nivå 3 er det høyeste nivået. Rektor orienterer om 

at skolen har en stor andel elever som ligger fint i øverste del av nivå 2. Skolen har ikke svar på hvorfor 

det ikke er flere elever som klarer å komme opp på nivå 3. Dette blir en viktig satsning videre og skolen 
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vi spisse handlingsplaner og tiltak for å få til dette. Utfordringer til elevgruppen som ligger i øvre del av 

nivå 2 ser ut til å handle om begrepsforståelse og sammensatte begreper i lesing, regnestrategier ved 

tekstoppgaver i regning og ordforråd i engelsk. Skolen starter nå videre arbeid med strategisk plan som 

skal vedtas av driftsstyret på nyåret og skal stå som hovedsatsning i kommende skoleår.  

Rektor kommer tilbake til elevundersøkelsen da resultatene fra denne ikke er helt klare enda.  

Økonomi: Rektor informerer om mer anstrengt økonomi utover høsten. I tillegg til underskuddet fra 2020 

på 500 000 har det vært behov for mye vikarmidler utover høsten. Våren ble preget av omfattende 

koronarestriksjoner og høsten har vært preget av mye fravær og stor vikarbruk. I tillegg har skolen fått et 

noe lavere elevantall enn det som var beregnet. Det ser ut til å være et synkende elevtall gjennomgående 

for hele bydelen. Det har i tillegg vært årlig arbeid med å kartlegge elever som trenger særskilt opplæring 

og det er nå 20 elever færre som har hatt behov for særskilt norskopplæring. Samlet ser det ut til at skolen 

ligger an til underskudd på 1,3 millioner. Dette er et betydelig beløp og mesteparten er lønnsutgifter. 

Skolen har fått noe koronatilskudd som har gitt en liten kompensasjon for ekstra utgifter.  

Digital satsing: Skolen arbeider videre med å utrede og undersøke for å legge til rette på best mulig måte. 

6. trinn og 3.trinn er pilotprosjekter. 6.trinn har fått 1-til-1 PC til bruk på skolen. 3.trinn har fått klassesett 

med ipad der en ipad er koblet til 3 elever. 1.-4.trinn skal få nettbrett, 5.-7.trinn skal få PC’er som allerede 

er på huset. Disse må omkonfigureres. Skolen har tilbud om rentefri finansieringsordning.  

Gjenglemt tøy: Rektor informerer om at de nå leverer ca. 300 kg fint brukbart tøy til Fretex på grunn av 

at det ikke merkes og hentes, dette er beklagelig og skolen har ikke annen løsning.  

 

2. Sommerfest og bestemmelser om overskudd 

FAU har undersøkt og kommet frem til at det ikke finnes vedtekter om sommerfesten fra før. 5.klasse har 

fått lov til å låne skolens område og har brukt inntekter fra sommerfest til leirskole. Nå er det ikke behov 

for så store inntekter til leirskole og FAU drøfter hva som skal gjøres med sommerfest i det videre. Ulike 

trinn har ansvar for ulike oppgaver på skolen, 4.trinn har hatt ansvar for 17.mai frokost for eksempel. Det 

drøftes derfor om det er fint at 5.trinn fortsetter å ha ansvar for sommerfesten som et viktig sosialt tiltak 

uten fokus på inntekter/kjøpepress. Flere spiller inn at sommerfesten er et viktig og verdifullt sosialt tiltak 

og en viktig tradisjon. FAU vil utarbeide retningslinjer for sommerfest. Styret vil utarbeide forslag til nye 

vedtekter til neste FAU-møte i januar. Det må da også nedtegnes hva som gjøres med eventuelt overskudd 

etter sommerfest.  

 

3. Klassekontoer vs trinnkontoer  

Det er tatt opp gjentatte ganger hva som skal gjøre med penger som står på hvert enkelt trinns konto etter 

flere år med sparing og sommerfest. Før skolen tok over finansieringen av leirskole var det viktig å få inn 

nok penger på trinnkonto for å dekke leirskole. Det har kommet flere tilbakemeldinger fra foreldre som 

mener elevene bør få tilbake pengene selv og at trinnene står fritt til å bestemme over pengene som er 

kommet inn. Det kommer innspill om at det fremdeles er lov til å donere til skolen, at pengene allerede er 

donert til leirskole og at tilskudd til leirskole vil være verdifullt for å sikre at eleven får fire dager. Det er 

også muligheter for å donere til FAU sitt eget fond.  

Det understrekes at det blir viktig at alle foreldre på trinnet må få sagt sin mening og at vi får en 

demokratisk prosess. FAU anbefaler derfor at trinnene det gjelder tar en avstemning om hva som skal 

gjøres med penger tilhørende trinnkonto. FAU kan bare anbefale å donere en prosentandel til skolen eller 
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FAU-fond, eller bruke pengene til avslutning i 7.klasse eller å føre pengene tilbake til de enkelte foresatte. 

Det er opp til trinnet hva som blir gjort. FAU oppfordrer trinnene til avstemning i form av svarslipp eller 

lignende for at alle på trinnet skal få sagt sin mening om dette.  

Ang videre økonomisk bistand til trinnene: FAU kan i egenskap av å være registrert i 

Brønnøysundregistret opprette kontoer og vil derfor bistå klassene eller trinnene med dette. Styret vil 

komme med forslag til vedtak til neste FAU-møte og de komme med forslag om å bytte bank for å få 

mulighet til flere administratorer pr konto. FAU-kasserer kan bistå med å administrere kontotilgang til 

hver klasse etter eventuelt vedtak om dette. (I dag koster det mye både for hver transaksjon og for å ha 

ekstra administrator pr konto). Trinnene må derfor samle seg i forkant av neste FAU-møte for at FAU 

skal kunne fatte vedtak om klassekonto vs trinnkonto og hva som skal være formål med disse konti.  

 

4. Gjennomgang av arbeidsgruppene for 2020/21: 

Åpen kveld Trafikkgruppa AKS Skolemiljøutvalg Temakveld 

Camilla Sekse – leder Tord Songe-Møller - leder Kristin F. Wold Maja Lunde  Camilla Macrae 

Linda Hansen Belseth Melih Egemen Yavuz   Camilla Sekse 1 ubesatt (minst) 

Ida Marie Kjellsen Cato M. Aalmo       

Hilde Bunæs Kristin Brenna       

Therese Riis Haugom         

Matthew Ross         

 

Åpen kveld:  

Gruppen informerer: Det er gjennomført åpen kveld både for 1.-4.trinn og for 5.-7.trinn. Flere melder inn 

om at barna har vært svært fornøyde. Det har vært god tilslutning: 262 elever fra 1.-4.trinn (over 90%) og 

177 elever fra 5.-7.trinn (over 80%) (det var koronautbrudd i en av 6.klassene). Noen foreldre melder inn 

om at det var ganske kaotisk, men at det gikk bra.  

Det tilbakemeldes om at det er mye jobb å arrangere, avklares at alle FAU-repr som ikke er del av gruppe 

settes inn i Åpen-kveld-gruppen.  

Det meldes om opplevelse av at det var en god løsning å gi barna bonger. Med bongene fikk elevene 

pizza, brus, kake og glowsticks. Det ble tomt for m.a. pizza før alle hadde fått. På grunn av at åpen-kveld-

gruppa måtte finne ut av mye på kort tid uten å finne beskrivelser av rutiner fra tidligere år, ble det 

handlet inn på kort varsel og derfor ikke planlagt mtp antall og å få det så rimelig som mulig. Gruppen vil 

nå oppdatere side med referater fra 2016 på referatsiden slik at rutiner og tidligere erfaringer ligger klart 

til senere arrangementer. Gruppa må diskutere mulighet for glutenfrie/vegetar/halal – alternativer.  

Kasserer går gjennom hva som er kommet inn på vipps fra foreldre. Det er gjennomført 333 

transaksjoner, flest har betalt 100. Snitt på 94 kr. Det er kommet inn 31 321 kr brutto, etter 

transaksjonsutgifter er det netto 30 772 kr. Utleggene var på 17 776, inntektene ble da på ca 13 000 kr. 

Dette er noe mindre inntekt enn tidligere år, men dette året har FAU penger til 17.mai buss på konto 

allerede. Det diskuteres om mulighet for å heve maks-beløpet for vipps for å kunne tjene inn nok senere.  

Kommer inn info fra Monica Åsatun om muligheter for bistand fra nærbutikk for bedre planlagt innkjøp.  

Videre avtales nye datoer for åpen kveld til våren: 1.-4.trinn: 22.3.22 og 5.-7.trinn: 29.3.22. Dette må 

klareres med skolen.  



 

               C2 - Restricted 

Det trengs å få ryddet i FAU-rom i kjelleren. Åpen kveld-gruppen tar initiativ til dugnad for gjennomgang 

av spill og generell rydding. Gruppen har ryddet noe og gav bort svenskepant på finn.no.  

Skolemiljøutvalget:  

Det har vært skolemiljøutvalgsmøte. Representantene fra FAU fikk møtt elevrådsrepresentantene og 

invitert til samarbeid. Elevrådsrepresentantene tar med seg ønske fra FAU om tilbakemelding fra åpen 

kveld og tar opp dette i elevrådet. På møtet var en gjennomgang av saker som vil komme på neste møte.  

Trafikkgruppen:  

Det er kommet inn ønsker fra foreldre om å dekke overgang 50 m lenger ned i tillegg og overgangen i 

krysset ved Stordamveien. Det stilles spørsmål om kapasitet og hva som ligger innenfor FAU sott mandat. 

Trafikkgruppen vil for det sistnevnte krysset høre med trafikketat for å se om det er mulig å gjøre noe 

med lysregulering eller merking for å unngå farlig situasjoner med sjåfører som både kjører på drosje-gult 

og har det for travelt til å sjekke fotgjengerovergangen.  

Det kommer opp forslag om samarbeid med Trasop skole. Dette er det foreløpig ikke tatt mer tak i.  

Det foreslås å få tatt en liten evaluering av foreldredugnaden som har vært nå før jul for å innhente flere 

erfaringer fra dette. Flere spiller inn at det ser ut til å regulere trafikken forbi skolen at det står vakter ved 

overgangen. Det meldes om bedre trafikkbilde i år enn i fjor. Spørsmål om det er foreldre ved Trasopp 

som ikke følger retningslinjer og kjører opp til Oppsal arena for å slippe av barna og at vi skulle ha fått 

sendt info via Trasop også.  

Aks-gruppa:  

Kristin har meldt til Viktoria, Jonas og Veronica om mulighet for samarbeid med FAU. Det kommer inn 

ønske om tilbakemelding til AKS om påkledning. Kristin tar dette videre.   

5. Eventuelt 

FAU-repr tar opp saker som har kommet inn fra klassene:  

*Leksefokus: Spørsmål om hvor mye foreldrene kan være med å påvirke fokus på lekser, mengde på 

lekser og hvordan det håndteres når lekser ikke blir gjort. Rektor opplyser om at det beste er å kunne ha 

en god dialog med hver enkelt lærer om dette, men han inviterer foreldre som ønsker det å ta kontakt også 

med rektor dersom det er spørsmål omkring dette som ikke blir klare i kontakt med lærer.  

*Ha-med-dag: foreldre har spilt inn spørsmål om hva som er formålet og om det egentlig bidrar positivt. 

FAU kommer frem til at noen ønsker dette og noen stiller seg kritiske. Oppfordrer til god dialog med 

lærer.  

*Bursdagsfeiring og kaker: Noen foreldre har spilt inn at de synes det blir for mye kaker. FAU ser også at 

det i denne saken er ulike ønsker og holdninger, men at halvårsfeiringene har vært en fin løsning for at 

alle skal få bursdagsfeiring på skolen. Oppfordrer til dialog med lærer også om å dosere riktig, klassen 

kan gi kakeoverskuddet videre dersom det er for mye.  

Luciafeiring: dette ble drøftet, etter møtet ble feiringen avlyst. Det er stort ønske fra barna i 3.klasse om å 

få holde luciatog når restriksjoner og smittesituasjonen igjen kan tillate dette.  

 

Ref. Kristin F. Wold.  


