
FAU-møte 9/1-2018, kl. 20 
 
Tilstede: Bjørg, Anett (5), Hanne (1), Sunniva (4), Felipe (3), Ingrid (2), Sian (6) 
Fraværende: Rikke, Tove 
 

Trafikkvaktene 
Observerer mange farlige situasjoner, spesielt på nedre p-plass. Gravingen i Arnebråtveien  
er på nytt verre enn på lenge.  
Skolen sender ut ny påminnelse til foreldrene om å være påpasselige. Barna må oppfordres 
til å gå over fotballbanen. 
Kunne entreprenør stilt med vakter om ettermiddagen for å unngå farlige situasjoner med 
busser og biler?  
Anett mailer med Einar Eide Fredriksen for å høre om han redegjøre for situasjonen på 
møtet mandag. 
 

Representanter til driftsstyre og SMU 
Anett sjekker om representantene sitter et år til. 
 

Temamøte 
Tilpasset felles undervisning om nettvett på kveldstid for foreldre/barn trinnvis med hun 
som holdt innlegget i fjor. Aktuelt for fjerde trinn (og eventuelt også femte trinn hvis positive 
tilbakemeldinger). Obligatorisk oppmøte for barna gjør at foreldrene også kommer. 
Premiere klassen med mest oppmøte per trinn? Eller legge vekt på at det er gøy å delta.  
Mulig tidspunkt: uken etter vinterferien. 
Sunniva følger opp sammen med de andre klassekontaktene på fjerde trinn. 
Bjørg informerer på samarbeidsmøtet på mandag. 
 

Aking ned mot gjerdet 
Flere ganger har barn blitt sittende fast. Gunnar har kjøpt inn høyballer for å løse farlige 
situasjoner. 
 

Informasjonsflyt 
Hva skal gis av informasjon ved elevbytter, samtidig som man respekterer elevenes privatliv. 
 

Økonomien 
Driftsstyremøte på mandag 15/1, det jobbes med et foreløpig budsjett og strategisk plan 
som skal sendes inn 19/1. Bystyret har ikke endelig vedtatt budsjett ennå. Endelig regnskap 
for 2017 kommer i løpet av januar, man tror man er i balanse. 
Bekymring fra skolene i Oslo Vest, Voksen skole er en av de som har fått mindre enn før. 
Bekymring for hvordan man skal dekke opp den nye lærernormen. 
 

Rektoransettelse 
Endelig avgjørelse er ikke tatt. Bjørg er ikke mye involvert i ansettelsesprosessen. 
Driftsstyreleder deltar på intervjuene sammen med områdeleder i skoleetaten. 
Bjørg fratrer 28. februar. 



Ansettelser 
Lærerstilinger planlegges lyses ut tidlig slik at Bjørg er med på en del ansettelser før 
overgangsperioden.  
 

Forslag til agenda for møtet på mandag 
Elevundersøkelse 5-7. Trinn (Bjørg) 
Temamøte (Bjørg) 
Valget (Annett) 
Trafikksituasjonen (Einar) 
FAUs økonomiske situasjon (Rikke) 
Garderobeløsning 3. trinn (Felipe) 
Dugnaden til våren 
Forslag til hva FAU skal bruke penger på til glede for barna (til diskusjon) 
Spørsmålsrunde 
 
Neste FAU-møte er 6. Mars, Felipe leder møtet (Annett er fraværende), deretter 17/4 og 
29/5.  
Foreldremøter i uke 6 og 7 
 
 
 
 


