
FAU-møte den 4/5-17 
 
Tilstede: Runar, Christian, Arve, Jannicke, Benedicte, Tine, Eir, Linda, Kari og rektor 
Torill. 
 

1) Nytt fra skolen v/rektor./2) Rektorsaken. 
Sørkedalen skole er nå vedtatt organisert sammen med Bogstad skole. Rektor på 
Bogstad vi være øverste leder med en stedlig assisterende rektor på Sørkedalen. 
Forsøksordning frem til 30/6-18. Ordningen skal evalueres underveis. 
 
Skolene Maridalen-Kjelsås har samme ordning og har vært svært fornøyde så 
langt.  
 
Fungerende rektor på Sørkedalen, Torill Birkelund har søkt på jobben som 
assisterende rektor og fått stillingen. 
 
Det er ennå ikke fullstendig klarlagt hvordan samarbeidet skal være. Hva ønsker 
lærerne? Frist 15/5 for lærerne til å sende inn forslag til samarbeidsformer. 
 
Torill presiserer at endring går langsomt, men at det er svært viktig for henne 
som leder på skolen å ha ”sparringspartner” på Bogstad og et større fagmiljø å 
”lene” seg på. 
 
Fau er opptatt av at det bør skje en positiv endring for Sørkedalen skole, da 
utviklingen på skolen har stått noe stille i forhold til andre skoler i Oslo. FAU er 
opptatt av at elevene ved vår skole bør få nyte godt av noen av de ressurser som 
Bogstad skole har og selvfølgelig også” vice versa”. 
 
Torill informerer: Det er kjøpt inn PCèr til samtlige av skolens elever. Alle elever i 
1.klasse har Ipad. 
Lærerne skal med og få adekvat opplæring i digitale verktøy. 
 
 

 
              Evnt: 

Bruk  rampen: Sår i treverket. Hvis det trengs reparasjon av andre enn 
vaktmester, må FAU betale. Vaktmester skal sjekke. 
 
Opprusting av leker: Undervisningsbygg på befaring neste uke for å se om det er 
noe skolen  kan benytte av lekeapparater som er demontert fra andre skoler. 
 
Halvdagsplasser SAKS: Begrunnelsen for manglende tilbud er økonomi. Runar 
har lest på Oslo kommune sine sider at man er lovpålagt å tilby halvdagsplasser. 
Torill sjekker om dette er riktig og i så fall må skolen også tilby dette. 
 
Leirskole: Torill sjekker når D-gruppa skal på leirskole. Det har vært lærer 
Monika som har holdt i dette tidligere, men hun er pt sykemeldt. 
 
 



17:mai.  
Hele skolen skal gå i tog i sentrum pga jubileumsåret.  Buss henter barna på 
skolen og bringer tilbake. ( se eget program og skriv fra skolen) 
7 fra personalet blir med til byen i tillegg til 2 foresatte og 4 voksne flaggbærere. 
Sikkerhet i toget: Øystein, lærer, er togsjef på skolen og har vært på møter ang 
sikkerhet. Det er utarbeidet beredskapsplaner og rektor er trygg på at 
sikkerheten er ivaretatt så godt som mulig. 
 
 
Sommeravslutning: 
Celia har sagt seg villig til å organisere gaver, grillkull og tenning av grill. 
Avslutningen ble bestemt til Mandag 12/6, men pga bursdagsfeiring med alle 2. 
Og 3. Klassingene er avlutningen flyttet til Onsdag 14/6. 
 
 
 
 
Referent: 
Kari Østeberg  
 


