
Referat FAU møte 08.01.2020 

 

Tilstede: 

Torill Birkelund (Ass. Rektor), Maren Overrein Solberg (1.kl), Anna Medle (2.kl), Lars-Petter 

Rogstad (2.kl), Kristine Bergendahl (3.kl), Pernille Sørensen (3.kl), Benedicte Shcibbye (4.kl),  

Anita Stensby (4.kl), Ingull Solbu (5.kl), Cecilie Aasan (6. kl), Renate Nesse (7.kl), Marianne 

Støvern Sand (7.kl) 

Ikke tilstede: 

Gianna Gavatha Dehn (1.kl), Arve Bergendahl (5.kl) og Janicke Schønning (6.kl) 

 

Referent: Renate Nesse 

 

Leirskole: 

¤ Skolen får tilskudd av utdanningsdirektoratet til leirskole.  

¤ FAU sponser en del av leirskolen.  

Usikkert hva leirskolen vil beløpe seg til – Følges opp på neste FAU møte. 

 

Innspill fra rektor: 

¤ Det jobbes med budsjett for skolen. 

¤ Låsene på skolen blir nå byttet ut. 

¤ Tilsynsvakt er på skolen tirsdag, onsdag og torsdag,  

    i tidsrommet kl.17.00- 22.00, såfremt det er utleie. 

 

 

Nordmarka Vel: 

¤ Kristine Bergendahl sender inn søknad om midler til ballbinge på skolen. 

¤ Søknadsfristen er 15. mars 2020.  

 

Mer informasjon om Nordmarka Vel:  

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/styrking-av-

bosetning-i-nordmarka/#gref 

 

 

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/styrking-av-bosetning-i-nordmarka/#gref
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/styrking-av-bosetning-i-nordmarka/#gref


Trafikksikkerhet: 

¤ Følgende er blitt gjort:   

- To fartsdumpere 

- 30 sonen er utvidet. 

- Sørkedalsveien er blitt forkjørsvei. 

 

¤ Følgende ble etterspurt:  - om planene for uteområdet er ferdig behandlet?  

    - Vil det komme bredere veiskulder?   

- Vil det komme en fartsdump til (ved bussholdeplassen      

nedenfor Landhandelen)? 

 

Vipps: 

¤ Kasserer i FAU har opprettet egen konto til hver klasse.  

¤ Det er kasserer i FAU som har ansvar for disse kontoene.  

¤ Kasserer sender rapport til klassekontakt ved bevegelse på konto. 

 

Møte vedr. nettvett  

¤ Lars Petter organiserer møte.  

Det ble foreslått et opplysningsmøte med elevene på dagtid, og et møte med foreldrene vedr. 

samme tema på kveldstid. 

Det ønskes at møtet blir holdt før vinterferien, men det passer ikke på torsdag 30. januar.  

 

Skolehage: 

Økologisk Norge vil finne 10 skoler som skal få en skolehage i gave. 

Skolehagene blir bygget med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, på skoler som er interesserte i 

en langvarig satsing på skolehager for sine elever.  

Økologisk Norge stiller med selve skolehagen og kurs for lærere og elever, mens skolen selv 

stiller med tid og ressurser for lærere og skolen for å få hagen til å fungere over tid.   

Ettersom det kan være mye jobb i forbindelse med det å ha en skolehage, ble det konkludert 

med at dette er noe lærerne må ta stilling til, om det er noe de ønsker / har tid til å jobbe med. 

For mer informasjon om skolehage se:  

https://okologisknorge.no/prosjekter/dyrk-framtida-flere-skolehager-i-norge/ 

https://okologisknorge.no/prosjekter/dyrk-framtida-flere-skolehager-i-norge/


FAU Facebook-side: 

Det ble drøftet om Facebook-siden burde være åpen eller lukket.  

Det ble også drøftet om det var hensiktsmessig å ha en egen Facebook-side for FAU, eller om 

skolens nettside allerede dekker behovet for informasjon.  

Det ble etter vurdering besluttet å legge ned siden. 

Vi takker Marianne for god jobb med opprettelse av Facebook-siden. 

 

SAKS: 

¤ SAKS har penger til overs, og vil gjerne bruke disse på barna.  

¤ Hvordan disse midlene skal brukes vil bli tatt opp i neste driftsstyre. 

¤ Driftsstyre har bedt om innspill fra FAU. 

¤ FAU foreslår forskjellige kurstilbud: tegnekurs, skateboardkurs, dansekurs, turn,             

kampsport, ridning, teatersport, matlaging, sjakk, førstehjelp, fekting, yoga og linotrykk. 

Det er ikke ønskelig med kurs som krever masse dyrt utstyr.  

 

Rydde i FAU boden: 

¤ Lars-Petter sender ut innkalling. 

¤ Innkjøp av plastbokser, merkelapper og lignende for å få boden ryddig og oversiktlig.  

¤ Lars-Petter kjører bort søppel etter rydding. 

 

 

Informasjon vedr. tilgang til skolen: 

I forbindelse med bytting av låssystemet på skolen ønskes det mer informasjon om hvordan 

man får tilgang til skolen.  

 

 

Julegave til lærerne: 

Det ble drøftet om det burde bli satt av en lik sum til å kjøpe julegave til lærerne, slik at det ikke 

ble for stor forskjell på hva lærerne får i gave.  

Dette kan bli noe vanskelig da størrelsen på klassene varierer mye.  

Derfor ble det besluttet at det fortsatt er klassekontakt som tar initiativet til å samle inn et 

passende beløp til julegave til læreren. 



Micro og kjøleskap: 

¤ Kjøpe inn microovn og kjøleskap til elevenes lunsj? 

¤ Utfordring: tar for mye av lunsj-tiden.  

¤ Forslag: fordele tilgangen til microovnen på de forskjellige klassene på faste dager. 

Tas opp på neste møte. 

 

Julemessen 2019 Oppsummering: 

FAU har fått god oversikt over hva som fungerte bra, og hva som kan forbedres. 

I tillegg til punktene på den utdelte oversikten ble det nevnt følgende: 

¤ Ryddeoppgavene: 

- Bør fordeles klassevis på forhånd, slik at alle vet hva de skal gjøre. 

 

¤ Svelesalget.  

- Det bør stekes opp flere på forhånd, som kan stå på lunk i ovn. 

- FAU kjøpe inn ny takke?  

 

¤ Ting laget på SAKS bør merkes med navn. 

 

 

Kommende Møter 2020 

 13.2 – Torsdag 

 18.3 – Onsdag 

 23.4 – Torsdag 

 13.5 – Onsdag 

 18.6 – Torsdag 

 Til FAU -> Legg inn i kalenderen 


