
REFERAT FAU-MØTE 8.1.2019 
 

Sted: Voksen skole, lærerrommet, kl. 20-21.30 

Tilstede: Camilla Torsæter (rektor), Hanne Løfsnes (2B), Veronica Røkke (3C), Svein Winje (4A), Sunniva Tofte 

(5C), Luisa Luna (6B), Line Hamre (7A),  

Fravær: Lene Grove-Knutsen (1A), Karoline Gloersen (F) 

Referent: Hanne Løfsnes 

1. NYTT FRA SKOLEN, INKLUDERT NYE LOVREGLER OG AKS, VED REKTOR 

• Skolen har jobbet godt med strategisk plan, legges frem for driftsstyret og hele personalgruppa uke 3. 

• Skolen har fått uforutsette utgifter til IKT drift for 2018 og 2019, så det blir et stramt budsjett for 2019.  

• 6. trinn har fått plass på en ukes undervisningstilbud med Geitmyra undervisningssenter i uke 10-12 

• Det er igangsatt Lesson study-metodikk i norsk og matematikk på hvert trinn, med fokus på pedagogikk. 

Lærerne skal observere hverandres timer et par ganger i året, så barna vil oppleve at lærerne på trinnet 

er med og observerer undervisningen. 

• Ny rammeplan for AKS pålegger AKS å følge fagmål og innhold i skolen. AKS skal være noe annet enn 

skolen, men heller ikke bare lek. 

• Nye føringer for foreldrebetaling for 1. trinn fra høsten: gratis deltidsplass for alle.  

• Det er ansatt vikar for AKS-leder som skal ut i foreldrepermisjon 

2. MAT-TILBUD PÅ AKS 
Foreldre klager på kvaliteten på varmmaten på AKS. Rektor tar en gjennomgang med aks-leder om 

sunnere tilbud.  

3. TILBUD AKS PÅ 5. TRINN? 
AKS-leder har innhentet erfaringer fra naboskoler hvor man organiserer klubber AKS-tilbud for 5. klasse 

hvor barna melder seg på et tema.. AKS-leder og skolen gjennomfører en kartlegging over interessen 

for tilbudet blant elever og foreldre på Voksen skole. Svein spør foreldrene på 4. trinn om 

tilbakemeldinger. Tilbudet må være attraktivt for barna og ikke være et fulltidstilbud. 

4. GLATT SKOLEGÅRD 

Skolegården er et stort område som er vanskelig å sikre når det er glatt. Det har vært akeforbud, men 

nå er bunnen av bakken sikret med høyballer. Rektor oppfordrer foreldre til å varsle hvis det er 

situasjoner/steder de mener er farlige. 

5. DIGITAL UKEPLAN 
Kontaktlærere skal sende ut ukeplaner til foresatte som melding med vedlegg senest fredag. Elevene 

skal også motta ukeplan. 

6. STATUS PÅ TRAFIKKSITUASJONEN RUNDT SKOLEN 

Foreldre i Voksenhagen borettslag har sendt bekymringsmelding til blant annet skolen om 

trafikksituasjonen i krysset Landingsveien/Vei 3049.  

FAU (trafikkgruppa) lager en punktliste over steder som krever forbedring i trafikksituasjonen og 

inviterer til et møte med BYM, BU, Rema og andre aktører. 



Skolen søker tillatelse til at skolepatruljen skal stå i krysset Landingsveien/vei 3049 ved Jarbakken 

barnehage. 

7. OPPFØLGINGSSAKER FRA FORRIGE MØTE (13.11.2018) 

• FAU er bekymret over at store skolegård er sparsomt utstyrt for lek. Skolen tar opp saken med elevrådet, 

og ber elevrådet vurdere nye apparater/aktiviteter til store skolegård. Det anbefales å befare Bogstad 

skoles uteområde. Ledelsen tilbakemelder om status i neste fau-møte. 

• Det er dårlig belysning i skolegården vinterstid. FAU ber skolens ledelse undersøke med 

Undervisningsbygg om det kan komme bedre belysning, slik at området kan brukes også når det er 

mørkt på begynnelsen og slutten av dagen. 

• FAU har god økonomi, med nærmere kr. 50.000,- på bok.  

• Skolemiljøutvalget er ikke opprettet. Rektor tar initiativ til å opprette dette før sommeren 

• Referat fra FAU-møter legges fortsatt ut på skolens nettside, da det kan være av interesse for eksterne. 

8. EVENTUELT 

• Saker til neste møte:  
o Utleieavtaler skolen har med andre arrangører og bruk av skolens lokaler. Hvilke grupper skal 

prioriteres? 
• Møtetidspunkt flyttes til kl. 19.30 for fremtidige møter. Det ble ikke satt dato for neste møte. 

 

 
Møtet ble hevet kl. 21.40. 
  


