
 

 

Referat FAU-møte 22.11.2018 
 

1) Godkjenning av innkalling og dagsorden 

• Innkalling og dagsorden ble godkjent 
 

2) Godkjenning av referat 

• Referat fra forrige møte ble godkjent 

• Referatet legges ut på skolens hjemmeside i etterkant av møtet 

• Uttrykket ønske om at enten referatet i tillegg sendes ut på mail til FAU-representantene 
eller at de får mail om at det er lagt ut.  

3) Navnerunde (sirkuleres) 

4) Rektors punkt 

• Skolen har startet juleforberedelsene. 6. klassene og fadderbarna baker Lussekatter til 1., 
4. og 6. klasse til Luciafeiringen.  

• Mange av klassene er godt i gang med øving til skoleavslutningene.  

• Desemberles sendes snart ut for å stimulere til mest mulig lesing, trekker ut premier til 
enkeltelever og klasser med høyest deltakelse.  

• Det har nettopp blitt bestilt inn nye bøker for 10.000 kr til skolebiblioteket.  

• Nye datamaskiner er nå bestilt inn for å sikre at elevene har de verktøyene de trenger. 

• Det foregår mye god jobbing i klassene. 5. klasse har nettopp gjennomført nasjonale 
prøver og ser ut til at det er gode resultater. 

• Elevundersøkelsen gjennomføres i disse dager. 

• Elevtallet for neste år har gått ned, det er kun 75 som skal skrives inn og det blir da 3 
klasser dersom det ikke må opprettes ytterligere en klasse for å avhjelpe Godlia og/eller 
andre naboskoler. Det vet vi først i månedsskiftet april/ mai neste år.  

• Tusen takk for at dere arrangerer åpne kvelder og skoledisco! Elevene gleder seg og er 
veldig entusiastiske dagen etter. 

• Ta opp i alle klasser på foreldremøtene over jul oppfordringen om å IKKE kjøre helt opp 
Vetlandsveien når man kjører elevene til skolen. Det skaper farlige trafikksituasjoner. 
Elev- AMG har med jevne mellomrom tidligere stått ved Oppsal Arena og oppfordret 
foreldre til å snu der, men har dessverre opplevd at det ikke bestandig er så hyggelig og 
har derfor sluttet med det.  

• Dette er Rektors siste FAU-møte, hun skal gå av med AFP til jul. Blir veldig rart ettersom 
hun har tilbrakt store deler av sin yrkeskarriere her. Utdanningsetaten er i gang med 
rekrutteringsprosessen og er veldig fornøyd med søkerlisten. Det har kommet inn 
søknader fra flere kvalifiserte søkere.  

 

• Ettersom dette var Rektors siste FAU-møte ble det overrakt bok og blomster som takk for 
det gode samarbeidet med FAU.  

 
5) Rapport fra undergrupper 
a) Gå-grupper (1. klasse representanter) 

• Fremdeles lenge til 
b) Sikkerhet langs skolevei/veikomite (2.kl. representanter) 

• Har ikke fått til noe arrangement så langt.  
  



 

 

c) Skolemiljøutvalg (2. klasse representanter)  

• Første møte i skolemiljøutvalget var 1. oktober. La der en plan for hva utvalget skal gjøre. 
Skal i januar gå igjennom resultatene fra Elevundersøkelsen for å se om det er noe man 
skal ta tak i der.  

•  
d) Åpen Kveld (3.klasse representanter) 

• Har hatt 2 arrangementer, siste var 9. november. Det har vært noen utfordringer, kom 
litt skjevt ut mht. å få tak i vakter, men har klart å få tak i tilstrekkelig med vakter og 
kveldene har blitt gjennomført. Første kveld gikk veldig bra, det var litt mer kaotisk nå i 
november. Litt bråk og støy i gymsalen, så den ble avstengt før kvelden var over. Viktig 
med tilstrekkelig med vakter og struktur gymsalen og evt. sende ut de elevene som ikke 
følger reglene eller stenge av gymsalen dersom det blir for voldsomt. Det blir ofte mye 
søl med brus, bør vurdere å få på plass et enkelt system, f.eks. med bruskasser og penn 
slik at elevene kan merke flaskene sine og sette dem på ett bestemt sted.  

• Det har kommet forslag om å dele arrangementet i 2, ettersom det begynner å bli stort. I 
høst kom disse to kveldene veldig tett på hverandre, så det er en mulighet for å ha et 
arrangement for 2. og 3. klasse og et for 4. og 5. Ble kort diskutert om 5. klasse til 
inkluderes på skoledisco, men var enighet om at de vil oppfattes som for små av 7. 
klasse.  

• Forslag om å lodde stemningen på foreldremøtene over jul i de relevante 
klassetrinnene. Viktigste er at ungene har det bra, men det skal være alright for vaktene 
også.  

• Det har vært usikkerhet mht. hva som skal gjøres i tilfelle brann. Vi må gjøre en liten jobb 
for å sikre gode rutiner for det. Kan være en ide å gjennomføre en brannøvelse, som 
varsles i forkant slik at barn og voksne er forberedt. Enighet om at dette evt. bør tas på 
en tid på året hvor det ikke er for kaldt 

• Går det an å sette en vakt ved lyskrysset som stopper innkjøring av biler? Skaper 
trafikkfarlige situasjoner når barna skal gå hjem. Det bør i så fall informeres om dette på 
foreldremøtene.  

• Mobilbruk – skal det være et forbud? Nei, det oppfattes ikke å være noe stort problem.  
 

e) 17.mai (4. klasse representanter) 

• Har sendt ut mail til FAU-representantene som arrangerte i fjor for å få innspill.  

• Skal ha et møte i etterkant av FAU-møtet hvor det skal være en gjennomgang av erfaring 
fra tidligere.  

• Ble veldig mye kø og styr rundt gavene i fjor, må se på en løsning for dette.  

• Oppsal har et system for utdeling av gaver hvor barna må være med på alle aktivitør for å 
få en premiepose 

• Deltakelse fra Godlia – Fikk med noen foreldre i fjor, viktig å komme tidlig på banen for å 
sikre ytterligere deltakelse i år.  
 

f) Temakveld (5. klasse representanter) 

• Representantene er i gang og har fått kontaktperson på Godlia og Oppsal. Har tenkt på et 
tema innen psykisk helse, man er bra nok som man er. Kom gjerne med synspunkter til 
representantene.  

 
g) Trafikk/Natteravn (6. klasse representanter) 

• Natteravn – 6. klasses representant informerte på møtet: Det har ikke vært noen  
natteravnsordning på 3 år, men det har blitt etterspurt av både ungdommer og voksne, 
og en natteravnskontakt i bydel Østensjø har startet dette opp igjen. Det er 4 skoler 
involvert, og det 5.- 7. klasseforeldrene som går. Det gås en 2 timers runde på fredager 



 

 

(kl. 19 -21) og de som går får en innføring i forkant av ravningen. Natteravnene som har 
gått her i flere år har aldri opplevd noe ubehagelig. Hvert trinn har ansvaret for 2 kvelder 
hver og det går 3-4 foreldre på hver ravning. Neste ravning er 30. november og har fått 
tilstrekkelig oppslutning til at dette blir gjennomført.  

• Det gås i området Trasop Skole, Østensjø Skole, Skøyer’n juniorklubb. Ravningen starter 
og slutter på Oppsal Arena, hvor ungdomsskoleforeldrene har ansvaret for å gå fra 21-24. 

• Oppfordrer til å rekruttere på foreldremøtene etter jul. Det er sendt ut mail til FAU-
representantene i 5.-7. klasse vedrørende dette. 
 

 h) Skoledisco - (7. klasse representanter) 

• Skoledisco ble gjennomført 15. november og gikk veldig bra! Alle var høflige og ryddet 
etter seg. Kjempepositiv opplevelse.  

• Savnet priser på invitasjonen, er grei informasjon særlig for dem som skal dit for første 
gang. Noteres som et læringspunkt til neste gang.  

• Bør få på plass branninstruks som kan gjennomgås med vaktene i forkant av 
arrangementet (gjelder også Åpen kveld). Korpset har laminerte instrukser for hvert rom, 
hvor er rømningsstasjoner er etc., bør få tilsvarende for FAUs arrangementer.  

• Geir tar kontakt med assisterende rektor for å få dette på plass til neste Åpen kveld.  
 
Ansvar for at arbeidet i undergruppene kommer i gang: 1A, 2B, 3C, 4D, 5A, 6B, 7C 
 
6) Eventuelt 
Ingen saker. 
 

Neste møte: 28/2 kl. 19 
 

  



 

 

Til stede på møtet:  

Rolle Klasse 
Tilstede 
22/11 

FAU 1A X 

FAUVA 1C X 

FAU 1C X 

FAU 2B X 

FAU 2D X 

FAU 3A X 

FAUVA 3C X 

FAU 3D X 

FAU 4A X 

FAU 4B X 

FAU 4C X 

FAU 4D X 

FAU 5A X 

FAU 5B X 

FAUVA 5C X 

FAU 5D X 

FAU 6A X 

FAU 6C X 

FAU 6D X 

FAU 7A X 

FAU 7B X 

FAU 7C X 
 


