
Referat FAU møte 12.09.2019 

 

Tilstede: 

Torill Birkelund (Ass. Rektor), Maren Overrein Solberg (1.kl), Gianna Gavatha Dehn (1.kl), Anna 

Medle (2.kl), Lars-Petter Rogstad (2.kl), Kristine Bergendahl (3.kl), Benedicte Shcibbye (4.kl), 

Arve Bergendahl (5.kl), Renate Nesse (7.kl), Marianne Støvern Sand (7.kl) 

Ikke tilstede: 

Pernille Sørensen (3.kl), Anita Stensby (4.kl), Ingull Solbu (5.kl) & Janicke Schønning (6.kl) 

 

Referent: Lars-Petter Rogstad 

 

Første FAU møte for skoleåret 2019/2020: 

• Velkommen til nye klassekontakter 

• FAU møter hver 5.uke på Onsdager & Torsdager annenhver gang, kl 18:00 

Valg 

• Leder Benedicte gjenvalgt for 1 år 

• Nestleder – Lars-Petter valgt for 1 år 

• Økonomi ansvarlig Anita gjenvalgt for 1 år 

Ansvarsfordeling Skolen & FAU 

• Julemessen 

o FAU hovedansvar 

o Skolen ansvar for underholdning 

o FAU ansvar for produksjon til salg på julemessen 

▪ Maren snakker med Kim SAKS, og hører om de vil/kan hjelpe til med 

produksjon 

▪ FAU kan for eksempel levere ingredienser mm til baking + + 

▪ Sosial happening på klasse nivå kan også være en mulighet for 

produksjon  

• 17.Mai 

o FAU hovedansvar 

o FAU (LP) heiser/tar ned flagg  

o Skolen setter frem og gjør klart lyd anlegg med tilhørende kabler etc 

o Skolen setter frem talerstol 

 

• Sommeravslutning 

o Skolen setter dato, står for underholdning 

o FAU ansvar for bord, stoler, bordpynt etc + sender ut info om mat ++ 

 

• 7.Klasse avslutning 

o Klassekontakter hovedansvar 



o Foresatte ansvar for bord, stoler, bordpynt etc  

o Har tidligere vært praktisert at alle tar med seg litt mat som settes på felles bord 

 

Ønskeliste fra Skolen 

• Benedicte har mottatt ønskeliste på leker/utstyr fra lærerne/skolen 

• Renate skal kjøpe inn dette 

Klassekasse 

• FAU sponser 100,- pr barn (Justeres hvis veldig skjevt fra klasse til klasse) 

• Klassekontaktene spør lærer hvordan de ønsker «å ha» pengene 

• Følgende klassekontakter håndterer dette; 

o 1. + 2. klasse (10stk) – Lars-Petter 

o 3. klasse (12stk) – Kristine 

o 4. klasse (12stk) – Anita 

o 5. + 6. klasse (14stk) – Arve 

o 7. klasse (10stk) – Marianne 

Digital læring 

• Det ble stilt spørsmål «Hva er / er det noe strategi for digital læring» 

• Ingen felles strategi for Oslo skolen 

• Avhengig av budsjett etc 

• Skolen skal fordele mellom «tradisjonell læring» og digital læring 

Leirskole 

• Fremover skal Sørkedalen Skole reise på leirskole sammen med Bogstad Skole 

• Positiv i form av at man kan bli kjent med de man skal begynne på ungdomskolen 

sammen med 

• Det ble presisert viktigheten av å reise i 7.klasse, ikke i 6.klasse.  

o I 6.klasse er man 1 år yngre enn resten av leirskolen, noe som kan by på dårlige 

opplevelser og utfordringer 

o Som 6.klassing møter man ikke de man skal begynne på ungdomskolen 

sammen med 

Sak med Ruter / Bussjåfør 

• Det har tidligere vært en sak med uakseptabel oppførsel fra en bussjåfør mot en tidligere 

elev på skolen. Dette ble håndtert fra Ruter med at sjåfør ble fjernet fra Sørkedalsrute. 

• Nå i sommer oppstod det en ny sak fra en annen bussjåfør, med trakassering mot en 

tidligere elev. Forelder kontaktet FAU som igjen kontaktet Ruter som igjen løftet dette 

opp til ledelse nivå. Sjåføren tilhører underleverandør VY. Sjåføren er fjernet fra 

Sørkedalsruten, og Ruter har sagt opp kontrakten med VY. Unibuss vil kjøre 

Sørkedalsruten fom Juli 2020. 

• Det har også vært episoder med buss som ikke stopper for elever på holdeplass, og 

også ikke har stoppet på signal. 

• Det er veldig viktig at FAU blir kontaktet om slike hendelser, så dette kan tas med Ruter. 



Komiteer 

• Sommeravslutning – Renate 

• Julemesse – Maren, Marianne, Ingull, Arve & Lars-Petter 

• 17.Mai – Pernille, Anna, Gianna, Kristine & Janicke 

• Det avholdes egne møter i forkant av Julemesse & 17. Mai for disse komiteene 

• Det skal utnevnes en Julemesse komité leder & 17.Mai komité leder 

Dropbox 

• Julemesse & 17.Mai dokumenter ligger på Ada`s dropbox enn så lenge. 

• Ta kontakt med Ada for tilgang 

 

Alpinkurs i SAKS tiden 

• SIF & FAU sponser en del til alpinkurs i SAKS tiden slik som tidligere år. 

• Da dette kurset koster en del, kan familier som ikke har råd eller utstyr, søke FAU om 

støtte. Dette blir behandlet konfidensielt. 

Facebook gruppe 

• Det lages en gruppe for Bytte, Kjøp & Salg i Sørkedalen 

• Marianne oppretter denne 

Nye retningslinjer for maildistribusjon fra lærer 

• På mail sendt fra lærer skal alle mottakere være på blindkopi, ihht GDPR. 

• Klassekontakter sjekker med sin klasse om dette er ønskelig eller ikke 

• Sørkedalen er liten, og alle kjenner alle «allikevel» 

Ball binge 

• Det har tidligere vært snakket om ønsket ball binge i nedre skolegård/fotballbanen 

• Kristine sjekker litt rundt dette regler, godkjenninger, mulig samarbeid med SIF etc 

Gapahuk 

• Lars-Petter planlegger dugnad på Gapahuk på Søndre Solberg  

o Det må; Beises, lage benker til å sitte på, muligens lage gulv i gapahuk da det 

blir veldig sølete der 

• Utfordringer med planlagt sti ifra skolen langs elva ned til gapahuk. Denne stien går over 

3 forskjellige eiendommer, og grunneier på den ene eiendommen har ikke gitt tillatelse til 

å tilrettelegge for sti der.  

• Ser på andre muligheter sammen med Vegard 

 

Kommende Møter 2019/2020 

• 16.10 – Onsdag 

• 21.11 – Torsdag 



• 8.1 – Onsdag 

• 13.2 – Torsdag 

• 18.3 – Onsdag 

• 23.4 – Torsdag 

• 13.5 – Onsdag 

• 18.6 – Torsdag 

Til FAU -> Legg inn i kalenderen 😊 

 

 


