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Tilstede: rektor, klassekontakter og kontaktlærere  
Mandag 15.januar 2018 

kl. 18.00 – 20.00 i Bessa 

 

Del 1: Samarbeidsmøte (kl. 18-19) 
 Rektor ønsker velkommen 

 Informasjon fra skolen: 

- Det er ansatt ny rektor. Den som har fått stillingen er i dag 

assisterende rektor på Huseby og hun starter etter påske. Bjørg 

går av med pensjon til vinterferien. 
- Noen endringer i personalet: spesialpedagogen på 3./5. Trinn sluttet 

31/12 og det er ansatt nye lærere i stillingen på hvert trinn. 

Kontaktlærer på 7. trinn skal snart i foreldrepermisjon og vikar er 

ansatt. Man er fornøyd med å få gode søkere også i løpet av 

skoleåret. 

- Stillinger som blir ledige fra skolestart lyses ut allerede i slutten av 
januar sik at dette ikke blir hengende når Bjørg slutter. 

 Kontaktlærere og klassekontakter sitter sammen og planlegger bl.a. 

foreldremøter, foreldrebidrag og andre aktiviteter for våren 2018 (se 

eventuelt eget referat). 

 Temamøte: Forslag til skoleledelsen fra FAU om temamøte fra 

Barnevakten.no. Man kjenner til at andre skoler har hatt god erfaring med 
å ha nettvettkurs for ett trinn med obligatorisk deltakelse for elever og 

foreldre sammen én kveld. Forslag om møte 12. mars for fjerde eller 

femte trinn. Pris ca. 7000 for én kveld, kostnaden kan deles mellom skolen 

og FAU. Saken tas opp til diskusjon i FAU.  

 FAU har betalt for bedre garderobeløsning i tredjeklassebygget og dette 

har blitt veldig bra. Skolen er veldig takknemlig for bidraget. 
 Elevundersøkelsen 5.-7. trinn er nettopp gjennomført. Resultatene blir 

nesten umiddelbart tilgjengelige for skolen og kan brytes opp på trinn, 

gutter/jenter osv, men forblir anonyme. Gjennomgang i lærergruppen. 

Resultatene kan presenteres kort før foreldremøtene i februar. 

Resultatene er bedre i år enn i fjor og gjenspeiler at skolen har jobbet 

iherdig med det psykososiale miljøet. 

En litt enklere trivselsundersøkelse for alle trinn gjennomføres i løpet av 
våren. 

 

Rektor mottok blomster og takk fra FAU i forbindelse med at hun snart 

går av med pensjon. 



Del 2: FAU stormøte (kl. 19-20) 

 
1. Garderobeløsning i tredjeklassebygget 

Det har vært en kaotisk garderobesituasjon i tredjeklassebyggets andre 

etasje, med medfølgende dårlig renhold. Man har ventet på en løsning fra 

Undervisningsbygg, men etter befaring og en lengre saksbehandling ga UB 
beskjed om at de ikke hadde mulighet til å finansiere en løsning. Men med 

enkle grep og stor hjelp fra driftsleder (Gunnar) har man greid å finne en 

bedre og meget solid løsning som ble finansiert av FAU. Totalkostnad 

32.000 kr. 

 

2. Økonomiske midler 
FAU har ca. 30.000 kr i disponible midler fordi FAU får 25% av 

overskuddet fra 17. Mai-feiring (resten går til leirskolebussen). Disse 

pengene bør benyttes til elevenes beste og ikke bli stående på konto.  

3. klasse aks har foreslått sjakkbord, men finansiering til dette har blitt 

funnet fra andre kilder. Det bør prinsipielt velges tiltak som 

Undervisningsbygg ikke vil dekke. 
Send gjerne forslag på tiltak som kommer mange til gode til FAU-leder 

Annett Vaagenes. Hør gjerne med barna om de har forslag! 

Forslag fra de som var til stede på møtet 

 Oppgradering av stekeovnene på skolekjøkkenet. Det er få 

stekeovner som virker og skolekjøkkenet er gammelt. 

 Flere symaskiner til forming. Elevene har ikke noe å gjøre i timene 
fordi de blir stående i kø. 

 Oppgradering av garderoben i 5.klasse, i andre etasje i det lille 

bygget. Deler av den gamle garderoben er blitt fjernet på grunn av 

installering av nytt brannskap. 

 

3. Trafikkvakter 
Det er blitt satt opp en ny liste med for morgenvaktene frem til påske. 

Klassekontaktene setter opp vaktplaner for hver klasse. Førsteklassene er 

unntatt denne runden. Man ser an gravearbeidene før man eventuelt 

setter opp en ny runde etter påske. 

Ukenummer Klasse 

1 6c 

2 4a 

3 4b 

4 4c 

5 5a 

6 5b 

7 5c 

Vinterferie  

9 3a 



10 3b 

11 3c 

12 2a 

Påskeferie  

 

Gravehullene utenfor Rema skal tettes i løpet av en måned, men fortau 

osv. blir ikke istandsatt før etter at tælen har gått. Ferdigstillelse er 

planlagt i tide til 17. Mai.  

Arbeidene fortsetter nå videre nedover Arnebråtveien og øverst i 
Landingsveien. Trafikksituasjonen er fortsatt svært uoversiktlig og 

skiltingen er særlig kaotisk, spesielt er det behov for at 

fotgjengeroverganger blir bedre merket. 

Generelt forteller alle trafikkvaktene at de er sjokkerte over de kaotiske 

trafikkforholdene og mangelen på kontroll både fra lastebiler og foreldre 

i bil. 
 

Noen huskeregler alle har godt av å bli minnet om: 

 Bruk den nye parkeringsplassen for å slippe av barn. 

Rundkjøringen ved snuplassen i Landingsveien skal ikke benyttes 

til dette, da den ikke er tilrettelagt med fortau og 

fotgjengerovergang for de mange barna som krysser veien der.  

 Alle foreldre må selv kjøre forsiktig.  
 Alle barn må bruke refleks. Trafikkvaktene kan gjerne ha med 

seg reflekser og dele ut til de barna som ikke har reflekser på, 

om de har noen til overs. 

 Få gjerne en fjerde forelder til å stå trafikkvakt i 

Landingsveien, ned mot Orebakken om dere har kapasitet. 

 Send alle avviksmeldinger til FAU-leder Annett Vaagenes. Hun 
koordinerer med Einar som holder i all korrespondanse og 

kommunikasjon med entreprenørene. 

 

4. Temakveld 

FAU støtter rektors forslag om temakveld om nettvett. Kursholder 

tilasser innholdet i noen grad til trinnet. Vi vil gjerne begynne med ett 
trinn, før vi bestiller for to kvelder. VDet besluttes å holde kurset for 

foreldre og barn på femte klasse 12. mars. Det blir gjort en evaluering av 

oppmøte og tilbakemeldinger før vi eventuelt booker for fjerde trinn 

senere på våren. Et annet alternativ er at man gjør det til en årlig 

temakveld slik at alle trinn etterhvert kommer gjennom.  

Sjette og sjuende klasse har eget opplegg om nettvett på Ullevål i regi av 
skolen. 

FAU og skolen deler regningen, men man er avhengig av alle stiller opp. 

 

Stine Sofie-stiftelsen har egne opplegg for barn. Kan man bruke FAU-

midler på dette? FAU innhenter mer informasjon om innhold.   



 

5. Vara til Driftsstyre 
Karianne Spetaas Henriksen i 1c stiller som andre vara til Driftsstyret. 

 

6. Foreldreovertagelsen 

Det blir sendt ut en mail for å få inn forslag som kan legges inn i en 

idebank til senere år. 

Positivt i år: Noen hadde bestilt ekstra buss hos Ruter - bra tiltak når 
mange skulle av sted til samme tid! 

Negativt i år: Obligatorisk informasjon til foreldre som stilte opp må gis 

på en mer hensiktsmessig måte.  

 

7. Foreldrebank 

Foreldre og andre familiemedlemmer som kan lære bort spesielle 
ferdigheter kan melde seg inn slik at klassen/trinnet/skolen kan trekke på 

deres kompetanse i undervisningen (f.eks. politi, brannmann, forsker, 

førstehjelp, eller lignende).  

Foreldrebanken ligger på skolens hjemmeside og må gjerne oppdateres.  

FAU kommer med mer informasjon om hvordan foreldrebanken er tenkt å 

skulle fungere. 
 

8. Faste oppgaver fremover 

4.trinn har 17. mai, informasjon til trinnet kommer. 

1. trinn har dugnad til våren, informasjon til trinnet kommer. 

Felipe på 3. trinn er aks-kontakt for de som ønsker å ta opp saker som 

gjelder aks. 


