
Referat FAU-møte 13. juni 2016 

Tilstede: Kristin Karlstad (1a), Kjetil Langgård (2a), Eirik Aure (2a), Camilla 

Laache (2b), Hanne Wells (5b), Annette Bull (3a), Janne Sandberg (4a), Tor 

Heigre (4b), Randi Røine (4c), Kathrine Larsen (5a), Svein Chr. Eidså (7b), Lisbeth 

Kvam Holstad (6a), Anne Lill Asperud (9b), Ragnhild Wie Andersen (9b), Siv-

Merethe Andersen (10a) og Vetle Hugli (10b). 

1. Orientering ved rektor Morten Relbo  

17. mai i år gikk veldig bra. Neste år lokalt blir det tog lokalt og om to år i 

sentrum igjen. Det planlegges introduksjonsdag for nye førsteklasinger 

og møte med de som blir ungdomsskoleforeldre. Det er en del nye ting i 

overgangen til ungdomsskolen, bl.a. vurdering av elevene. 

Foreldrerepresentant ga veldig god tilbakemelding på gjennomføringen 

av dette møtet. Det er gjennomført møte med AKS-gruppa, som Relbo 

vurderte som fruktbart. Det er ønske om fortsatt dialog. Det er 

gjenomført muntlig og skriftlig eksamen de siste ukene. Videre er det 

sendt informasjonsskriv om endringer blant kontaktlærere. 

Klasserepresentanter blir kontaktet og lærer. Skolen venter en stund for 

å unngå uro rundt bytte av kontaktlærer. Det skal være sommerskole, 

Norway Cup og så starter AKS 1. august.  

 

Halvdagsplass. Rektor har blitt bedt om å gi mer informasjon om 

halvdagsplasser. Det ligger vedtak fra drifsstyret fra i fjor på maks 25 % 

halvdagsplasser for alle på AKS. I forkant av vedtaket forhørte skolen seg 

med andre skoler. Vedtaket handler om økonomi. Dersom det er 

venteliste blir de eldste barna prioritert. Hvis det ikke er venteliste er det 

åpent for alle. Det legges opp til samme system til høsten. Det bir tilbudt 

to timer til morgenbruk, og to timer til ettermiddagsbruk. 2 dager i ferie 

og man kan ikke samle opp og bruke etter ønske. 

 

Representant fra AKS-gruppa viste til siste møte mellom skolens ledelse 

og AKS-gruppa og forespørselen om det vil være mulig for de som har  25 

% som har halvdagsplass å dispontere tiden litt mer fleksibelt, f.eks. ikke 

være er om morgenen. Rektor vil se på saken og komme tilbake til dette.  

 



Nettvett. Relbo understreket at dette er noe må man fortsette med. 

Man må vise aktsomhet med hva man sender ut, f.eks. bilder. Det legges 

opp til åpent møte til høsten. Viktig at folk stiller opp. Skolen vil definere 

tydeligere hvilket trinn man skal spisse mot. Foreldre bør bli enige om 

hva som er greit å gjøre på nettet. Det gjør det lettere å sette grenser. 

Nettvett bør tas opp på hvert foreldremøte.  

 

2. Rapport fra FAU-gruppene. 

 

Trafikk- og utemiljø. Det er skrevet brev til Bymiljøetaten om økende og 

travel trafikksituasjon rundt skolen. Det er mye åpent i nærområdet 

rundt 08:00 og 08:30. Brevet påpeker tre hovedproblemområder. i) 

Raschs vei mellom Cecilie Thoresensvei og Østerliveien. Der er det 

parkering på begge sider og bler rygger ut i fotgjengerfeltet. Ber om at 

det bare bør være parkering på ene siden. ii) Området Tyrihans og 

innkjøring til Lambertseter vgs. Bymiljøetaten blir oppfordret til å 

besiktige selv. Kanskje behov for skilting? Redusert hastighet i skoletiden, 

evt. tidsbegrenset? iii) Området ved gymsalen. Mye henting og levering. 

Trenger bedre skilting.  

 

Videre er det spørsmål om fartsdemping i Østerliveien 11 – 25, og 

hastighet og oversiktelighet i Steingrimsvei. Trafikk- og utemiljøgruppa 

stiller seg til disposisjon for befaring.  

 

Trafikklistene er sendt ut til og med septemer. Det er viktig at de som er i 

første klasse nå informerer klassene sine på nytt til høsten.  

 

Bydel Nordstrand som reviderer trafikkplanen. Frist for innspill 30. august 2016. 

Det organiseres idedugnad 15. desember og høring i 4. kvartal. Rektor har 

mottatt brev fra Bydelsadministrasjonen om trafikksituasjonen i Bydel 

Nordstrand. Dette ble overlevert til FAU og Trafikkgruppa skal spille inn. Mer 

informasjon her: 

https://m.facebook.com/bydel.nordstrand/photos/a.1598285940437368.1073

741827.1598269320439030/1733269063605721/?type=3&refid=17&_ft_=top_

level_post_id.1733269063605721%3Atl_objid.1733269063605721 

https://m.facebook.com/bydel.nordstrand/photos/a.1598285940437368.1073741827.1598269320439030/1733269063605721/?type=3&refid=17&_ft_=top_level_post_id.1733269063605721%3Atl_objid.1733269063605721
https://m.facebook.com/bydel.nordstrand/photos/a.1598285940437368.1073741827.1598269320439030/1733269063605721/?type=3&refid=17&_ft_=top_level_post_id.1733269063605721%3Atl_objid.1733269063605721
https://m.facebook.com/bydel.nordstrand/photos/a.1598285940437368.1073741827.1598269320439030/1733269063605721/?type=3&refid=17&_ft_=top_level_post_id.1733269063605721%3Atl_objid.1733269063605721


 

 

AKS. AKS gruppa hadde møte med rektor og ledelsen for AKS 6. juni for å 

diskutere oppfølgingen av brukerundersøkelsen fra høsten 2015. AKS 

gruppa kunne rapportere at kommunikasjonen har bedret seg og at AKS 

brukt forslag spilt inn av AKS-gruppa. E-post, sms, osv. Bilder av ansatte. 

Matsituasjonen ble også gjennomgått. Det gjøres det beste ut av de 

fasilitetene som finnes. AKS legger opp til en rekke nye aktiviteter og 

skiskole og svømming videreføres. Etter tilbakemelding fra 2015 om 

mottak av nye førsteklassinger planlegger AKS bedre oppfølging. Det skal 

organiseres eget informasjonsmøte om AKS i forbindelse med 

foreldremøte for første klasse.  

 

Sosial. Ingen aktiviteter siden sist. 

 

Kommunikasjon. Det er ikke gjennomført møter utover det som er 

knyttet til årsrapporten. Det legges opp til klipp og lim fra rapportene fra 

gruppene. FAU-leder savnet informasjon om Elevrådet og Driftsstyret. 

Hun vil gjerne ha tettere kontakt med Elevrådet og ha dette inn i 

Årsrapporten. Det ble notert. Rapporten blir språkvasket og sendt ut til 

FAU for gjennomlesning. Den vil bli lagt ut på nett og distribuert.  

 

Natteravn. Guppa har møttes og diskutert hvordan hindre frafall og 

hvordan rekruttere.  

 

3. Rapport fra 17. mai-komiteen   

Organiseringen gikk veldig bra. Fikk inn kr 85 000 som er overført til FAUs 

konto. Beste resultat med tog i sentrum. Det lages et elektronisk 

overføringsdokument til neste års 17. mai-komité slik at det blir enklere å 

starte opp neste år. Hovedinntektskildene var kafeteria, bonger og 

loddsalg. Alle fakturaer og utestående er betalt. Oppfordre neste års 

komite til å lage en egen google konto med dokumenter, felles e-post, 

etc. Det er opprettet en FAU-e-post ifm etablering av VIPPS. Den kan 

kanskje brukes. Det ble etablert en styringsgruppe. Når man var uenige 



vant miljøvarianten. Vi solgte saft i tillegg til brus (mer miljøvennlig). Ikke 

heliumballonger.  

 

God markedsføring overfor barnehager, småbarnsfamilier. Folk kom på 

det tidspunktet som ble annonsert. To bankterminaler og VIPPS. Mest 

kontanter. VIPPS er litt ustabilt. 30 000 i veksel. Suksessfaktor var veksel, 

bankterminal med kontantuttak, godt vær og veldig god planlegging. Lurt 

å ta over veksel fra loppemarkedet. Slipper vekslingsgebyr. Vekslet også 

inn på Rema 1000. Sponset fra Europris (pappkrus, osv.). Reduserte 

kostnader. Kjøpte ferdigpopcorn og sukkerspinn. Fikk god avtale med 

Rema om tilbakelevering av varer, osv. Lynlotteri var en vinner. Det var 

ikke noe hovedlotteri. Gikk tom for sukkerspinn, lodd, cola 30 minutter 

før stengetid. 

 

4. Nettvettmøte.  

Rektor tar kontakt med Ragnhild i Barnevakten. FAU gjør ikke noe mer 

før han informerer. Skolen ønsker det i løpet av oktober. 

 

5. Valg av neste års FAU 

Det er foreldremøter klassevis hvor det velges representanter. Ingen 

forpliktet seg til å stille som representant til FAU neste skoleår, men det 

be anbefalt at man påså at noen sitter mer enn ett år for å sikre 

kontinuitet. Det er styret fra årets FAU som møter de nye 

representantene til høsten. Møte i 2015 var 9. september. Møtedato 

settes når FAU får tilbakemelding fra skolen på dato for foreldremøtene 

til høsten.  

 

 


