
Referat FAU møte 28.03.2016 

Tilstede:  Tina (1 trinn), Maren (2 trinn), Eilen (3 trinn), Tina Rebeca (4 trinn), Christine (4 trinn),  

Shiva (5 trinn), Vlora (5 trinn), Kristin (6 trinn), Helen (6 trinn) og Hafida (6 trinn)  

1) Informasjon fra rektor 

FAU leder informerte rektor om det nye styret.  

1 oktober er det innrapportering av GSI. Der kom det frem at det var 18 elever mindre 

enn i fjor. 796 000 kr mindre bevilgning enn i fjor. Dette tilsvarer ca en lærerstilling. Det er 

behov for flere elever. Det er behov for stor kontroll på økonomien fremover. Det tilsettes 

ingen i stillingen på blåklokke. Skolen ønsker å fokusere på læringsmiljø og faglig 

utvikling.  

 

Alle skoler i Oslo fikk et nytt IT system i fjor og nå skal alle lage en kommunikasjonsplan. 

En av grunnene til dette er å finne ut hvilken kanal som er den beste i forhold til 

kommunikasjon med foreldre. Han lurer i den forbindelse på hva FAU er fornøyd med? 

Personalet har ikke god kjennskap til it´s learning. Ikke alle sjekker vurderingene som 

ligger der inne. Rektor ønsker å vite hva foreldregruppa er interessert i å bruke it´s 

Learning portalen. Rektor og lærerne ønsker å lage en skisse for hva denne skal brukes til.  

 

Uteanlegget er i rute. Det var et avvik som ble håndtert vedr de som kom med leveranser 

uten følgemann. Det er derfor satt opp kjegler.   

 

Det er behov for to representanter til skolemiljøutvaget. Her ble Emil valgt som 

representant og Marius som vara. 

 

Representant for 7 trinn, 3 trinn og blåklokka mangler. FAU må formidle informasjon som 

rektor sender ut. Styret tar seg av dette.  

 

Dugnad på uteskolen bør organiseres. Rektor ønsker at det settes i gang en dugnad. 

Skolen har pleid å organisere en dugnad hver høst. Der fokuseres det på ordning av 

sitteplasser, bålplasser osv. Man har i samarbeid i kommunen fått lov til å felle trær. 

Skolen skal komme med innkalling til en slik dugnad. Det kan også være mulig for å 

organisere skiparken.  

 

2) Oppsummering av driftstyremøte  

Rektor informerte om dette i punkt 1.  

 

3) Arbeidsgrupper for skoleåret 2016/2017 



 

 Hudøy  

Helen ønsker at det settes opp en gruppe med foreldre som var med på siste Hudøy tur for å 

se på hvilke erfaringer de sitter igjen med.  

 

 Uteskoleområdet  

Denne gruppen fortsetter  som tidligere.  

 

 Uteskolen – dugnad for uteskolen 

Det bør settes opp en gruppe 

 

 Ball 5-7 

Hele foreldregruppen bør involveres. Lærerne, elevrådet og AKS bør involveres. Når elevrådet 

involveres kan de kanskje lage ball gruppe.  

 

 Karnevall 1-4 

Hele foreldregruppen bør involveres. Lærerne, elevrådet og AKS bør involveres. Når elevrådet 

involveres kan de kanskje lage ball gruppe.  

 

4) Årshjul  

Siste onsdag hver mnd blir det møte. 14 desember er siste møte før jul. Det bør være et FAU 

møte før Hudøy i mai/juni. I juni bør møtet være litt før grunnet ferieavvikling.   

5) Regler FAU rommet  

Tas på neste møte 

 

6) Eventuelt  

 

Tas på neste møte  

 

 Sykle til skolen – dette punktet tas på neste møte.  

 

 Status i forhold til parkeringsbot FAU-representant – Kristin tar dette med rektor  



 

 

 

 

 


