
FAU-MØTEREFERAT JUNI 2017 

MØTEDATO 05.09.2017 REFERENT Morten M. Ræder 
 

Klasse Navn Gruppe / rolle Epost 

- Maria Tindberg Rektor  

1A ?? 
   

1B ?? 
   

1C ?? 
   

1D ?? 
   

2A Thomas Onseid 
Thomas Onseid  tonseid@hotmail.com 

 

2B Olaug Irene Andreassen 
Christoffer Ringnes Klyve 

 
 

olaugirene@gmail.com 
cklyve@gmail.com 

3A Henrik Solberg 
Kristian Skeie 

 
 

henrik@soemosolberg.net 
kristianskeie@gmail.com 

3B Guri Rosén 
Per Christian Helme 

 
 

guri.rosen@gmail.com 
pchelme@gmail.com 

4A Robert Lalla 
Ruth Astrid Lærum Sæter 

 
 

robert.lalla@politiet.no 
ruth.astrid.saeter@gmail.com 

4B Barbara Ascher 
Anette Sandberg 

 
  

bea@mofisto.de 
 

5A Morten M. Ræder 
Lisa Kirkengen 

Nestleder / referent 
 

mmr@mmrark.no 
lkirkengen@gmail.com 

5B Pia Bodahl 
Sonja Holterman 

Leder 
 

pia@futurebuilt.no 
sonjasin@online.no 

6A Maja Røe Brøten 
Linda Tillier 

 
 

maja.broten@gmail.com 
linda.tillier@gmail.com 

6B Oddvar Refsland 
Ulrikke Ohrvik 

SMU 
 

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

7A Eva Ruud 
Katharina Østensen 

 
 

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

7B Tone Flood Strøm 
Trine Bekkby 

 
 

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

7C Sofie Øiberg 
Børge Romsloe 

 
 

sofiesverden@hotmail.com 
bromsloe@hotmail.com 

 
Grupper: 

Trafikk TRA Tone 
Morten 

Guri  

Skolesituasjon SBE Barbara 
Maja 

  

Disco DSC Sofie 
Eva 

 

Temakveld TEM   

NESTE MØTE: 10.10.2017, klokka 18-20 

 

 
  



05.09.2017 

Post Sak 
 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.  

01/17-18 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.  

02/17-18 Rektors halvtime 
Rektor Maria informerte om følgende saker:  
Skolesituasjon 
Det tar litt tid å få på plass utstyr etc. fra flyttelasset fra Hasle. Noe er tapt i 
flytteprosessen, mens andre ting ligger i kasser som er på fjernlager som er litt vanskelig 
tilgjengelig. Det vil derfor ta litt tid før alt skolemateriell til bruk i undervisning er på plass.  
Skolevei 
Ingen ytterligere informasjon fra Bymiljøetaten angående bygging ved gangvei D2 mellom 
Tiedemannsbyen og Tiedemannsparken. FAU følger opp.  
Bussing 
Klager på anbudsprosessen førte til at busselskap ikke fikk endelig kontrakt før etter 
skolestart. Det har også tatt tid å få på plass bemanning, og personalselskap som skulle 
ha oppdraget med å få folk på bussene, klarte ikke å skaffe nok medarbeidere. Det har 
etterhvert gått seg til, men er ikke helt på plass og enkelte av lærerne og ledelsen er med 
på bussene inntil videre for å sikre at rutinene blir innarbeidet.  
Samtidig er ordningen for dyr, og kommunen er redd for at den skal skape presedens så 
det er lite trolig at voksne på bussene er et tilbud som vil vare hele skoleåret. Skolen 
håper at godt innarbeidede rutiner vil sitte slik at behovet bortfaller naturlig.  
Det er meldt om en del problemer med bl.a. trafikkavvikling. Sikkerhet for barna ved 
ryggesituasjon for bussene er noe som er tatt opp både med busselskap og skolen. Det  
vurderes også å be Bymiljøetaten om gangfelt ved butikken på Keyserløkka for å gi en 
mer forutsigbar situasjon for de som kommer gående fra Grenseveien.  
Viktig at foreldre må gå foran med et godt eksempel og holde god avstand til bussene. 
Barna får skryt av sjåførene for at de oppfører seg bra og det er veldig lite problemer med 
skoleveien til og fra bussene.  
Ved problematikk rundt hentetider hvor man som forelder er forhindret fra å komme for å 
hente, så oppfordrer skolen foreldre til å alliere seg med hverandre, hentegrupper e.l. for å 
han en backup.  
Spisepause 
Spisepausene skal være som før. De minste har ca. 30 minutter, men noe mindre for de 
største. Det skal uansett være mer enn 15 minutter.    
Trivselsagenter og elevvakter 
Skolen ser etter flere av de større elever som fungerer som trivselsvakter og trivselagenter 
som får i oppgave å sette i gang lek, og passe på ingen bryter skolens trivselsregler. Det 
kan være at denne ordningen også vil vurderes for bussingen.  
Friminuttaktiviteter for mellomtrinnet 
Det er ikke tilrettelagt så godt i skolegården for de større barna, og man vil derfor se på 
muligheter for å prioritere de største når ballbingen åpner. Det vil på sikt også bli vurdert å 
benytte flerbrukshallen i friminuttene.  

03/17-18 Valg av leder, nestleder og referent 
 Pia (5B) er våre nye FAU-leder mens Morten (5A) fortsetter som nestleder og referent.  
 



05.09.2017 

04/17-18 Valg av medlemmer til gruppene 
Trafikk  
Tone, Morten, Guri 
Skolesituasjon (tidl. Skolebehov)  
Barbara, Maja 
KFU (Kommunalt foreldreutvalg)  
Pia, Morten 
Temakveld  
Olaug, Barbara 
Disco  
Sofie, Eva 
Skolemiljøutvalg  
Oddvar 

05/17-18  Trafikksituasjon / skolevei 
Hovinveien har store problemer med tett parkering der biler ofte står parkert tett inntil eller 
rett i gangfeltet. Alle bør melde feilparkerte biler inn til Bymiljøetaten for at skoleveien skal 
være så trygg som mulig. Det bør på plass tydeligere skilting, merking og kontroll av 
gangfeltene. Både skolen og FAU tar initiativ til en skriftlig tilbakemelding til Bymiljøetaten.  
Alle foreldre bør engasjere seg og varsle Bymiljøetaten ved feilparkerte biler –  
23 48 20 30 eller mail vaktsentralen@bym.oslo.kommune.no 

06/17-18 Eventuelt 
Friminuttaktiviteter for mellomtrinnet 
Bruken av skolegården virker best tilpasset de minste barna og vi ønsker å høre om flere 
tiltak som kan gjøres for de fra 4. trinn og opp.  
Er det mulighet for å omdefinere deler av skolegården til andre aktiviteter? Er det f.eks. 
mindre behov for sittegrupper som kan frigi areal til andre aktiviteter? Kanonball, 
volleyball, stikkball etc.  

 
Saker til neste møte 

- Oppvaskmaskin til AKS, engangsbestikk ikke noen varig løsning 


