
FAU-MØTEREFERAT JANUAR 2017 

MØTEDATO 07.02.2017 REFERENT Morten M. Ræder 

 

Klasse Navn Initial Gruppe / rolle Epost 

- Maria Tindberg MT Rektor  

     

1A 
Thomas Onseid 
Thomas Onseid 

TU 
 

 
tonseid@hotmail.com 
 

1B 
 

Olaug Irene Andreassen 
Christoffer Ringnes Klyve 

OA 
 

 
 

olaugirene@gmail.com 
cklyve@gmail.com 

2A 
Henrik Solberg 
Kristian Skeie 

HS 
 

AKS-kontakt 
 

henrik@soemosolberg.net 
kristianskeie@gmail.com 

2B 
Morten M. Ræder 
Per Christian Helme 

MMR 
 

Nestleder / referent 
 

mmr@mmrark.no 
pchelme@gmail.com 

3A 
Gudrun Låte 
Ellen Gulliksen 

GL 
 

 
 

gudrunlate@gmail.com 
emgull@online.no 

3B 
Barbara Ascher 
Anette Sandberg 

BA 
 

 
  

bea@mofisto.de 
 

4A 
Kristin Skogheim 
Lisa Kirkengen 

KS 
 

Leder 
 

krjanesk@online.no 
lkirkengen@gmail.com 

4B 
Sigurd Myhre 
Sonja Holterman 

SM 
 

 
 

sigurd.myhre@gmail.com 
sonjasin@online.no 

5A 
Siri Skranefjell 
Linda Tillier 

SS 
 

 
 

siri.skranefjell@gmail.com 
linda.tillier@gmail.com 

5B 
Oddvar Refsland 
Ulrikke Ohrvik 

OR 
 

 
 

orefsland@gmail.com 
Ulrikke.Ohrvik@omd.com 

6A 
Eva Ruud 
Katharina Østensen 

ER 
 

 
 

evaruud@gmail.com 
katharina.ostensen@gmail.com 

6B 
Tone Flood Strøm 
Trine Bekkby 

TFS 
 

 
 

tonefloodstrom@gmail.com 
trine.bekkby@niva.no 

6C 
Sofie Øiberg 

Børge Romsloe 

SØ 

 

 

 

sofiesverden@hotmail.com 

bromsloe@hotmail.com 

7A 
Claire De Wangen 
Tonje Kristensen Solheim 

CDW 
 

  
 

claire@dewangen.com 
tonje74@gmail.com 

7B 
Audun Beyer 
Camilla Bøckmann 

AB 
 

 
 

audun.beyer@media.uio.no 
cbockman@broadpark.no 

7C 
Robert Lalla 
Trond Næss 

RL 
 

SMU  
 

robert.lalla@politiet.no 
ton@adv-furuholmen.no 

 
Grupper: 

Trafikk TRA Tone (kontakt) 

Sigurd 

Siri 

Audun 

 

Skolebehov SBE Sofie (kontakt) 

Kristin 

Oddvar 

Morten 

 

Disco DSC Gudrun (kontakt) 

Claire 

Eva 

Temakveld TEM Barbara 

Olaug 

 

NESTE MØTE: 07.03.2017, klokka 18-20 
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07.02.2017 

Post Sak Type 

 Punkter fra tidligere møter 

Merk: Generelt utgår alle infosaker fra tidligere møter automatisk. Saker 
som er behandlet av FAUs grupper inngår i fast punkt. Saker FAU ennå 
ikke har behandlet blir værende i referatet inntil dette blir gjort.  

 

01/16-17 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden forrige møte 

Godkjent. Møter for skoleåret er allerede planlagt, første tirsdag i måneden 
18-20, med forbehold om endringer.  

INFO 

02/16-17 Rektors halvtime 

Assisterende rektor Annette informerte, da rektor ikke kunne delta. 

Jubileum 

I kjelleren er det funnet flere gamle ”skatter”, bl.a. et balloptikon, utstoppede 
dyr etc. Samtidig er det også funnet f.eks. gamle plansjer som har en viss 
verdi. FAU inviteres til å komme med innspill for hvordan pengene fra dette 
salget skal forvaltes.  

Det er også forslag om skolesang, skolegenser, etc.  

Skoledisco 

Bakgrunnen for at førsteklassingene ikke er invitert, er at tidligere erfaringer 
går på at arrangementet virker stort og litt skummelt for de minste.  

  

INFO 

  



07.02.2017 

03/16-17  Informasjon fra gruppene 

Trafikkgruppa:  Teglverket FAU er satt i kontakt med trafikkgruppa rundt 
en felles tilbakemelding rundt trafikksituasjonen i nærområdet.  

Skolebehovsgruppa:  Ingen aktivitet siden sist.   

Disco: God respons på SMS om foreldrevakt på discoen. Discogruppa har 
full kontroll og sender ut innkjøpslister, ansvarsoppgaver etc 

KFU (kommunalt foreldreutvalg): Ingen aktivitet siden sist 

AKS-kontakt: Ingen aktivitet siden sist 

SMU:  Ingen aktivitet siden sist 

Temakveld: Temakveld gjennomført 31. januar kl. 1800-1930 med relativt 
godt oppmøte. Det meldes om veldig interessant tema, og vi håper ”De 
utrolige årene” også kan delta på foreldremøter etc.  

INFO 

04/16-17 Spørreundersøkelse bussing 

Det er flere tilbakemeldinger rundt både gjennomføring av undersøkelsen 
og forslagene som ble lagt fram. Flere melder tilbake at 
spørreundersøkelsen stengte samme dag som fristen – dette er jo ikke 
vanlig.  

Det er også mange reaksjoner på manglende valg på henting. Det savnes 
et alternativ før siste tidspunkt.  

 

05/16-17 Vedtekter og informasjonskanal for FAU 

Vi bør lage vedtekter som definerer rammene, oppgaver, valg av 
medlemmer etc. for FAU. Dette bør ligge lett tilgjengelig på skolens 
hjemmesider.  

Det bør også informeres på fellesdelen av foreldremøtene.  

Gruppene bør også presentere seg også med en beskrivelse av hva de 
jobber med.  

 

06/16-17 Informasjon fra Kultur- og fritidsavdelingen 

Representanter fra kultur- og fritidsavdelingen i Grünerløkka bydel kom for 
å presentere seg. Det jobbes med flere tilbud mot barn og familier: 

 Sinsen kulturhus / Aktiv Hasle Melkebutikken 

 Dragen juniorklubb 

 Gateteamet 

 Familiehuset 

 SalTo 

 

   

 


