
Referat fra ekstraordinært FAU årsmøte 10. oktober 2016 
Møteleder: Siv Merethe Andersen/Annette Bull 
Referent: Elin Mathiesen 
Tilstede: Siv Merethe Andersen, Espen Erichsen, Kjetil Langgård, Heidi Skraprud (1A), Åshild Føyn 

Odden (1B),  Vivian Bousoulas (2B), Eirik Aure (3A), Kenneth Danielsen Hasselgård (3B), Annette Bull 

(4A), Elin Mathiesen (4B), Elisabeth Habberstad (5A), Kari Framnes (5B), Rune Andre Fjeldheim (5C), 

Jannicke Wiborg Thom (6A), Per Røe (6B), Haavard Stubbe (7A), Janne Brenda Lysø (8A), Trond Egil 

Nordby (8B), Maria Lopez (9A), Lindsey Ann Christiansen Kresz (9B), Anneli Stensvall (10A), Vetle 

Huglen 

_________________________________________________________________________________ 
1. Informasjon ved assisterende rektor Linda Tvedt 
Skolen har to elevråd: 

- Ungdomstrinnet: Ansvar for OD, Internasjonal dag, nyttårsball mv. 
- Mellomtrinnet: Ansvar for mellomtrinnsdisco, tar opp saker som gjelder skolehverdag og 

friminutt. 
- Begge har representanter i Skolemiljøutvalget (SMU).  

 
Nettvettkveld ved Barnevakten 10. november:  

- Kl. 17.30-19.30 Elever og foreldre ved 5. trinn inviteres til dialog om nettvett. Elever sitter 
foran, foreldre bak. Har god erfaring med opplegget.   

- Kl. 20.00-21.00 Åpent foredrag for alle foreldre. Tidligere har det vært lite oppmøte, så Linda 
ber FAU skape mer blest om opplegget. Her kan man få svar på mobilbruk, sosiale medier 
mv. 
 

Slutt på utlån av skolen lokaler utenom skolens regi: 
- Skoleeier Undervisningsbygg har strammet inn rutiner, prosedyrer, brann- og sikkerhetskrav. 

Det gjør det dessverre umulig for skolen å låne ut lokaler til vennegrupper, bursdager mv. 
- Skolen ønsker å tilrettelegge for vennegrupper/familiegrupper. Vil nå foreslå alternative 

tips/ideer for å arrangere slike treff i området. Ønsker gjerne innspill fra FAU.  
- Skolens lokaler leies for øvrig ut til korps, musikkskole og lokale idrettslag på 

ettermiddag/kveldstid. Undervisningsbygg fører jevnlig tilsyn for å påse at rutiner er fulgt 
opp av leietakere. 
 

Endring i ledelsen: 
- Linda Tvedt er bedt om å bistå Nordstrand skole fra 1. november og ut skoleåret 2016/2017. 

Det medfører noen midlertidige endringer i ledelsen. Samtlige er interne krefter: 
o Solvor Vasshus: ass. Rektor og ansvar for ungdomstrinn. 
o Hedda Reiersen: Undervisningsinspektør for mellomtrinn  
o Camilla Botten: Leder for Spesialavdeling  
o Maren Kringstad: Baseleder for AKS spesialavdeling  

 
 
2. Gjennomgang og undertegning av årsrapporten 

- Årsrapport var sendt ut til FAU-representantene på forhånd. Ingen synes det var behov for 
høytlesning av rapporten. 

- Kasserer Kjetil Langgård gikk igjennom økonomisituasjonen.  
o Kontant-kasse på om lag 7000,- 
o 2 bankkonti i DnB. Nettbank og Vipps disponeres av kasserer. 
o 98 pst. av inntektene kommer fra 17. mai-arrangement og går uavkortet til leirskole. 

Sak om finansiering av leirskole utover det offentlige tilskuddet ble avklart med 



skolen i fjorårets FAU. Skolen kan være villig til å ta en større del av leirskoleutgiftene 
dersom FAU har ønsker å benytte mer av pengene selv. FAU må i så fall gå i dialog 
med skolen om dette.  

o FAU er registrert i Brønnøysund. Nytt styre må sende registermelding via Altinn. 
- Vedtektene inneholder litt lange frister om møteinnkalling mv. Kan vurdere å korte ned. 
- Eirik Aure og Vetle Huglen undertegnet årsmøteprotokollen med godkjenning av årsrapport, 

regnskap og vedtekter. 
 

3. Valg av nytt styre mv. 
FAU-styret for forrige skole år (2015/2016): 

- Styreleder: Siv Merethe Andersen 
- Nestleder: Espen Erichsen 
- Kasserer: Kjetil Langgård 
- Ekstra styremedlem: Lisbeth Kvam Holstad 

Ingen i det sittende styret har stilt som FAU-representanter for dette skoleåret og fratrer sine verv.  
 
Eirik Aure foreslo til tre representanter til styret. Nytt styre blir:  

- Leder: Annette Bull 
- Nestleder: Eirik Aure 
- Kasserer: Elin Mathiesen 
 
- Foreldrerepresentant for skolens Skolemiljøutvalg (SMU): Rune Fjeldheim, Jannicke Thom 

(vara) 
 

- Driftsstyret: To foreldrerepresentanter er valgt på to-års basis. Camilla Laache og Tor Heigre 
sitter ett år til. 

 
4. Andre saker 

- Trafikksituasjon. Mange farlige situasjoner ved overgangsfeltet ved Rema 1000. Stiller nå 
med doble trafikkvakter her. 

- Trafikkvaktlister. Tilbakemelding på at det ofte mangler vakter. Det er viktig å minne 
foreldrene på viktigheten av dette og få det til å høres positivt ut. Lister er sendt ut til FAU-
representantene for alle foreldre 1- 4 trinn. Videresendes til foreldre og kontaktlærer.  

- Karlsrud har fått fra Bymiljøetaten på oppfølgingen av trafikkplan for området. Skolen følger 
opp saken videre. Bydelen vil også arrangere et møte som FAU/Karlsrud skole vil bli invitert 
til. 

- AKS og mat. Rektor har hatt dialog med foreldre som er opptatt av matinnhold og 
matkvalitet på AKS. 

- FAU-grunnkurs i regi av Oslo KFU 19. oktober 2016. Det er primært for rektorer og FAU 
ledere. Dersom flere ønsker å delta, ta kontakt med Oslo KFU. KFU = Kommunalt 
foreldreutvalg. 

 
 
5. Neste FAU møte: 1. november 2016 kl.19-21 
Det nye styret vil sende ut: 

- forslag til FAU-grupper og aktiviteter i gruppene (årshjul/handlingsplan). Kom gjerne med 
innspill til grupper/aktiviteter. 

- Møteplan for hele året. Tirsdag ble foreslått som fast møtedag. 
- Undersøke om FAU-representantenes navn kan stå på liste på skolens nettsider for FAU. 

 
 


