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Rapport fra FAU-styret ved Voksen skole 2016-2017 

 
1) FAU-styret har bestått av:  

1.trinn: Ingrid Risa (dugnad) 

2.trinn: Berit Nybak (trafikk) 

3.trinn: Ingunn Eriksen (AKS) 
4.trinn: Annett Vaagenes (leder, 17.mai) 

5.trinn: Sian Ambrose 

6.trinn: Rikke Flaaten (kasserer) 

7.trinn: Nanna Lien (sekretær)  

Spesialklassene: Tove Pettersen  

 
 

2) Administrativt 
a. Møter og kommunikasjon  

FAU-styret har hatt 6 styremøter, og avholdt to stormøter for alle 
foreldrekontaktene.  

For øvrig har kommunikasjon foregått per e-post og telefon. I tillegg til 
foreløpig agenda og referat fra FAU-styremøtene har FAU-styret sendt ut 
”Håndbok for klassekontakter” til alle klassekontaktene på starten av skoleåret 
og hatt innføringsmøte for nye klassekontakter før stormøtet høsten 2016. 
Listen over klassekontakter for 2017/18 har blitt laget våren 2017 ved at 
endringer er meldt til skolens kontor. 

FAU-styret har mottatt 10-20 henvendelser fra foreldre ad:  asylmottak, 
ønske om deltagelse på innsamlingsaksjon, foreldreovertagelse, trafikkregler 
mht. sykling, trafikksituasjonen rundt skolen, mobbing/fysiske episoder i 
friminuttene, klasserommene i brakkene, mulighet for skolen mht. å lette 
arbeidet med å lage klasselister over foreldre,  antall sykkelstativ, praktisk 
gjennomføring av fruktordningen, lengde på matpausen, påtvunget deltagelse på 
gudstjeneste, lus- og reflekskampanjer, ulik praksis for skolene i området mht å 
melde fra om ”lokkeepisoder” i nærmiljøet, samt sølvkre i noen av 
klasserommene. I tillegg har det kommet ca. 5 henvendelser om å videreformidle 
tilbud om kurs og aktiviteter. Dette har FAU-styret ikke gjort pga. styret ikke 
ønsker å stå som avsender på den type tilbud. 
 

b. Vedtekter 
Vedtekter for FAU ved Voksen skole ble lagt frem og vedtatt på stormøtet i 5. 
september 2016. 
 

c. Deltagelse i råd og utvalg  
Foreldre ved Voksen skole er representert i skolens Driftsstyre og 
Skolemiljøutvalg (SMU). Leder har deltatt på opplæringsmøte i Oslo KFU, og har 
deltatt på 2 av 3 områdemøter i regi av Oslo KFU.  
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d. AKS-kontakt 
FAU-styret bestemte at de ville ha en egen AKS-kontakt i FAU-styret som kunne 
håndtere dialogene med AKS-leder i saker som meldes inn fra foreldre til FAU-
styret ad AKS. Dette har fungert godt og bør videreføres.  
 

e. Økonomi  
FAU får inntekter fra 17. Mai -arrangementet. FAU har brukt penger på 
Temamøte for foreldre i februar. Det ble i forrige skoleår gitt godkjenning til at 
det kan brukes inntil 80 000 kr til nytt fast utstyr i store skolegård, men på 
slutten av skoleåret ble det klart at oppgraderingen ble dekket av skolen. Disse 
pengene er dermed igjen disponible for neste år.  
 

f. Elektronisk arkiv 
Skolen kan ikke støtte et elektronisk arkiv for FAU, og det er ikke ønskelig å ha 
annet enn de nyeste/relevante dokumenter på nettsiden for FAU under 
nettsiden til Voksen skole.  
 

3) Aktiviteter 
a. Trafikk 

Trafikksituasjonen har vært utfordrende det siste skoleåret, mye grunnet 

bygging på elevens skolevei. FAU-styret med støtte fra foreldre gjennomførte en 
trafikkaksjon høsten 2016 for å minne foreldre på hvor skolen ønsker at levering 

og henting av elever skal foregå med bil. Våren 2017 ble det iverksatt et prosjekt 
(Morgenfugler) hvor foreldre er synlige i trafikkbildet rundt skolen da det er en 

rekke bilister som har for høy hastighet og det er mye veiarbeid på elevens 

skolevei. Tilbakemeldinger fra foreldre er at dette er et positivt tiltak som de 
ønsker videreført. Bymiljøetaten er i ferd med å gjøre reguleringer på veinettet 

rundt skolen. Espen Eide-Fredriksen er kontaktperson på vegne av FAU og 

Voksen skole opp mot Bymiljøetaten og fremmer forslag til endringer.  

 
b. Dugnad 

Dugnad ble gjennomført på tradisjonell måte som en 2 timers økt på 
ettermiddag/kveld i forbindelse med Rusken før 17.mai. I år var det 1. Klassene 
som hadde ansvaret for dugnaden. Alle I 1. Kl ble bedt om å stille med en foresatt 
pr.barn. Vaktmester laget oppgavelister over hva som matte gjøres. Han var 
fornøyd med bade oppmøte og gjennomføring. 
 

c. 17.mai 
Ettermiddagsarrangementet på 17.mai ble gjennomført av 4.klasse. Nytt av året 
var at det ble arrangert i lille skolegård og det fungerte godt. Det ble også 
opprettet VIPS som betalingsløsning. Rapporter og arbeidsmaler blir oppdatert 
og levert videre til neste års 17.mai komite.  
 

d. Aktivitetspark 
Grunnet FAU-styrets engasjement I 2015-16 for aktivitetspark i store skolegård, 
ble grunnforholdene under det ”gamle” uteområdet undersøkt, og det viste seg å 
ha store mangler. På et møte mellom skolen, prosjektledere og  Iver Mysterud i 
august 2016 ble det satt i gang en prosess for en helhetlig oppgradering av det 



 3 

”gamle” uteområdet før sommeren 2017. FAU-styret avventer ferdigstilling av 
dette før saken gjennopptaes dersom det er behov for flere apparater.  

 
e. Temamøte 

Det ble gjennomført et temamøte for alle foreldre i samarbeid med skolen 
6.februar. Barnevakten holdt foredrag om nettvett for foreldre/lærere.  Møtet ble 
markedsført både via ranselpost og på e-post via klassekontaktene. 
Klassekontaktene ble bedt om å følge opp temaet på foreldremøtene i 
februar/mars.  
 

f. Foreldreovertagelse 
FAU-styret og Stormøtet har på anmodning kommet med sin innstilling til 
foreldreovertakelse ved Voksen skole og stiller seg bak en slik gjennomføring. 
Det påpekes likevel at god informasjon om dagen til foresatte er viktig samt at 
det er klare retningslinjer for blant annet undervisningsopplegg som skal 
gjennomføres, HMS og hvordan håndtere taushetsbelagt informasjon. Det er ikke 
krav til vandelsattest for slike dager da det ikke er lovpålagt. Driftsstyret har 
bestemt at det blir foreldreovertagelse i november 2017. FAU-styret til høsten 
må følge opp mht å lage gode rutiner og idebank i samarbeid med skolen. 


