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MØTEDATO 08.05.2018 REFERENT Morten M. Ræder 
 

Klasse Navn Gruppe / rolle Epost 

- Maria Tindberg Rektor  

1A Dorte Drange 
Eli Hanna Haslie  dortedrange@hotmail.com 

elihaslie@gmail.com 

1B Kristin Fredriksen 
Birgitte Lysholm  kristin.fredriksen@gmail.com 

 

1C Hedvig Larsen 
 

 
 

hedvig.larsen@gmail.com 
 

1D Hilde Bjørnstad 
Sarah Soon Malling  hildebjornstad@gmail.com 

 

2A Thomas Onseid 
Thomas Onseid  tonseid@hotmail.com 

 

2B Olaug Irene Andreassen 
Christoffer Ringnes Klyve 

 
 

olaugirene@gmail.com 
cklyve@gmail.com 

3A Hilde Skarnes 
Kristian Skeie 

AKS 
 

hilde.skarnes@gmail.com 
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 
Nina Enkerud 

Leder 
 

pia@futurebuilt.no 
nenkerud@gmail.com 

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 
Hilde (1D) 

 

Skolesituasjon SBE Barbara 
Maja 

Hedvig 
Kristin 

 

Disco DSC Sofie 
Eva 

Oddvar 

Temakveld TEM Olaug 
Barbara 

Thomas 

NESTE MØTE: 05.06.2018, klokka 18-20 
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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 

iPad-demonstrasjon  
De fra FAU som deltok hadde veldig positivt inntrykk av iPad-demonstrasjonen som ble 
gitt av 4. trinn. Rektor melder tilbake om gode erfaringer med bruk av iPad så langt og ser 
fram til videre bruk framover.  
Kosting av skolegården 
Skolen purrer jevnlig på kommunen for kosting av skolegården.  

Situasjoner rundt bussing 
Det har vært noen situasjoner rundt bussing, og skolen jobber kontinuerlig med å følge 
opp de Adecco-ansatte for å innskjerpe rutiner. FAU har vært i kontakt med både 
Bymiljøetaten og Trygg Trafikk rundt situasjon på Keyserløkka som mener at de passive 
tiltakene som gangfelt etc. er tilstrekkelig i området. Det oppfordres til at foreldre følger, og 
venter til bussen går. De fleste situasjoner kan virke til å skje når man er sent ute til 
bussen.  
Fysisk aktivitet i skolen 
Stortinget har besluttet at skolen skal tilrettelegge for en times fysisk aktivitet i løpet av 
skoledagen, men uten at det skal gå utover undervisningstid. Gangvei til og fra buss kan 
regnes inn i denne timen.   

Lus 
Har vært registrert mye lus på 1-3. trinn. De nasjonale lusekampanjene har i år ikke blitt 
gjennomført på skolen, men nå inne i årshjulet for uke 10 og 35. Helsesøster blir også 
involvert for å gjennomføre sjekk for alle barn. Det utarbeides et skriv med tips til 
forebygging og billige varianter til lusemidler.  
Hasle-fanen 
Skolefanen til Hasle er kommet bort og etterlyses på kommunale lager. Det samme 
gjelder korpsets fane. Om ikke fanen kommer til rette, blir det bestilt og laget klart til neste 
år.  

Sykkelopplæring 
Tidligere år har man laget sykkelløp i nærområdet med sykkeltest der politiet er tilstede. 
Det er vanskelig å gjennomføre på Brynseng. Selv om løpet gjennomføres på Lille Tøyen 
e.l. så er dette ganske krevende logistisk, da det tar en halv dag. FAU oppfordrer til at 
dette gjennomføres også i år, da det er synd om elever ikke får denne erfaringen på flere 
år.   
Sparebankstiftelsen 
Rektor prøver å få til et møte mellom Utdanningsetaten, fotballklubben, FAU, arkitekt og 
landskapsarkitekt der innspill til ønskede funksjoner for uteområdene og fotballbanen 
besvares. Tiltak som ønskes av FAU / fotballklubben etc men som ikke ligger inne i 
planene eller som kan forventes av kommunen, kan det være aktuelt å søke midler om fra 
Sparebankstiftelsen.  
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07/17-18  Informasjon fra gruppene 

Disco 
Referat fra årets disco blir systematisert før sommeren. Gruppen ligger ellers i discodvale 
til neste år 

Trafikkgruppa 
Trafikkgruppa tipser jevnlig politiet og Bymiljøetaten om farlige situasjoner. Gruppa vil ha 
særlig fokus på nytt busstopp i Hovinveien og også trafikksituasjon i Gladengveien. Viktig 
at de voksne på bussene gis grundig instruks om at de må plassere seg mellom busser og 
ut mot veien for å markere overfor barna og øvrige trafikanter hvor man skal gå og hindre 
trafikkfarlige situasjoner.  
Det er også veldig viktig at også foreldrene minner barna på godt trafikkvett.  

Skolesituasjon 
FAU ønsker å gi en tilbakemelding til kommunen om problemer knyttet til størrelsen og 
kvaliteten på uteområdene. Det er få aktiviteter som passer de eldre barna, de får løpt og 
bevegd seg mindre, og erfaringen viser at det er flere skader med sår, beinbrudd etc.  
Temakveld 
Det blir temakveld 30. mai kl. 1730-1900 med Redd barna med fokus på nettvett og bruk. 
Redd barna har konferert med sosiallærere og planlegger å besøke to klasser på skolen 
for å snakke om erfaringer med sosiale medier. Innkalling sendes via skolen.  

12/17-18 Informasjonsskriv om klasseinndeling for neste års første klasse 
FAU venter på å få til et møte med sosiallærer og skolen om informasjonsskriv til 
førsteklassene. Dette burde fint ligge på skolens nettside, hvor FAU for øvrig savner 
hyppigere oppdatering og mer informasjon.  
Forslag om temakveld til høsten om barns utvikling og psykisk helse.  

 
Saker til neste møte: 
 
- Bussing og sitteplasser 
- Bemanning, nye lærere og nye stillinger ifm. lærernormen og nye klasser 


