
 
FAU møte, dato: 12/10 kl 18:00 
 
Tilstede: Rektor- Torill, Carl Kristian, Grethe, Eir, Elisabeth, Tine, Janicke, Andrea, 
Benedicte, Rebecca, og fra Drift styret- Monica Marie og Erik  
 
 
 
Rektor Torill 
informerte om:  
- I forbindelse med skolens 175- års jubileum blir det arrangert jubileumsforestilling på 
skolen, søndag 22/10 kl 16:00. Det blir også en forestilling mandag 23/10 kl 11:00. 
(Rektor oppfordret f eks besteforeldre og andre som ønsker å se forestillingen, som har 
muligheten på mandag om å komme da, pga plassmangel i gymsalen.)  
Informasjon om jubileumshelgen blir også lagt ut på skolens hjemmeside. 
 - Jubileumsfotballkamp mellom lærere, foreldre og noen tidligere elever, kampen er 
fredag 20/10 kl 14:30 på Lokalet. 
- Skolen har nå 64 elever, som er langt flere enn i fjor, og det er svært gledelig.   
- Skolebiblioteket er for tiden stengt, men elevene har mulighet for å gå til 
skolebiblioteket med en lærer. Skolebiblioteket er inntil videre et felles ansvar fordelt på 
skolens tilsatte.  
- Skolevei; rektor informerte om at dette jobbes det videre med og at det foreligger 
planer (gangvei mellom kirken-skolen-Lokalet) fra bymiljøetaten i Oslo kommune, men 
detaljert innhold og tidsramme er foreløpig noe uklart.  
- Skolens hjemmeside: minnet om at her blir all relevant informasjon fortløpende lagt ut.  
 
 
 
Drift styret v/ Erik og Monica Marie 
Informerte FAU om oppgavene og om drift styrets rolle. Til januar går de av som 
foreldrerepresentanter og to nye må velges til vervene. Henstilling til FAU om å finne to 
nye foreldre representanter, (med fordel en representant fra FAU, som kan holde 
kontakten begge veier.) Foreldrerepresentantene sitter i to år av gangen.  2/11 er det 
planlagt opplæringsmøte/kurs av drift styret og det hadde vært fint med to kandidater 
før den tid.  
 
 
 
Fau agenda: 
- Bursdager: FAU ønsker ikke å legge noen føringer for hvordan bursdager avholdes. 
Oppfordrer foreldrene til å være bevisst og inkluderende, mht til grupper og ulike 
klassetrinn. Dette gjelder også ved Halloween og andre sosiale arrangementer.   
-Bibliotek: FAU har tidligere gitt penger til skolebiblioteket. Oppfordrer foreldre til å gi 
bøker de ikke vil ha lengre til Saks og til skolen. Rektor skulle undersøke og gi 
tilbakemelding på hvilke typer bøker som kunne event være aktuelt å få. 
- Sikker skolevei: FAU v/ Benedicte gjør en henvendelse til Bymiljø etaten med konkrete 
eksempler der det er trafikk farlige steder for dalens skolebarn. FAU v/ Elisabeth gjør en 
henvendelse til Løvenskiold ang tungtransport rundt skolens veier i skoletiden.  



Det ble foreslått  at FAU kan skrive et info brev som leveres til barnehagen og skolens 
foreldre ang parkering ved levering/henting. Være et godt forbilde for barna og bruke 
fotgjenger feltet. 
- Drift styret: FAU må legge en plan for rekruttering av to nye foreldrerepresentanter, 
hver foreldre representant fra FAU sender ut en mail med informasjon til sin respektive 
klasse/gruppe. FAU ønsker å motta en kort beskrivelse om oppgavene og om hva vervet 
innebærer fra drift styret (v Erik el Monica Marie), som kan legges ved mailen til 
foreldrene.  
– julemessa: FAU fikk godkjenning av rektor til ta direkte kontakt med lærerne og 
tilsatte på Saks ang produkter som event kan selges på julemessa. Det var snakk om å 
bruke produkter som elevene allerede har laget og som går inn i vanlig undervisning. 
Eller bruke noe elevene allerede har lært inn i forbindelse med jubileumsforestillingen 
som f eks musikk og sang.  
 
FAU møtes lørdag 2/12 kl 14-16 på skolen for forberedelser/opprigging til julemessa. 
Oppgavelister og fordeling blir sendt ut nærmere av julemessekomiteen.    
 
 
- Event:  
- FAU ønsker å fortsette arbeidet med å få lagt konkrete samarbeidsplaner med Bogstad 
skole. Viktig at vi ikke står ut prøveperioden uten grunnlag for vurdering. 
Prøveordningen står fra 1 mars.  
- Viktigheten av et helhetlig samarbeid i bygda ble tatt opp. FAU mener det er særdeles 
viktig at skolen og FAU opprettholder tradisjonene og tar vare på de nære båndene med 
bla barnehagen, SIF og andre grupper/foreninger i lokal samfunnet.  
 
 
 


