
Referat fra FAU- møte 7.mars 2022 

Til stede: 

Kristin Blekastad  2A 

Lisbeth Øien-Andersen   5B 

Katharina Dale Håkonsen 6B og 8D 

Elisabeth Dahl Hansen  7A 

Ida Lien    7B 

Emma Lydersen         9C  

Aneta Ghali      10C  

Christine Elnes   3B og 6A 

Nadifo Ali Abdi   3A 

Bente Melgårdshagen  5A 

Kristine Laundal  4A 

Harald Aasen   6A 

 

Sak 16/22: Godkjenning av innkalling og referat 

Referat ble ikke sendt ut sist måned, men kun lagt ut på nettsiden.FAUønsker at det sendes ut i 

tillegg til å legges ut på nettsiden. Hvis ikke skolen kan send ut via skolemelding må vi tilbake til 

gammel ordning. 

Sak 17/22: Informasjon fra ledelsen ved skolen 
Utgikk på grunn av driftsstyremøtet samme tidsrom. 

Sak 18/22: Aktuelle saker å ta opp med skoleledelsen neste møte 
Det ble sendt inn sak om tilbakemelding på lekser. Kommer som sak på neste FAU-møte. FAU har 

bedt om orientering om hvordan det går på vurdering av elev, lekser og oppfølging. Hvorfor er det 

ulik praksis. 

Sak 19/22: Status økonomi 
Lisbeth har overført midler til 10.trinn til vinterballet. Trenger kontonummer til 3.trinn. Lisbeth tar 

kontakt med klassekontakter. 

 
Sak 20/22: Status fra arbeid i skolemiljøutvalget (SMU) 

• Hadde møte sist uke hvor de jobbet med årshjul som skal implementeres i alle trinn. 

• Få på plass et forslag til en spesifikk aktivitet på hvert trinn, alt fra skoledisco, overnatting etc 

• 7.trinn har allerede leirskole (første uka i 7.trinn) og avslutning, og 1.klasse har 100-dagers 

fest, så vi trenger forslag til aktiviteter fra 2.-6.trinn.  

• Vil ha med innspill til siste SMU-møte i mai. Uavhengig av hvem som er i FAU og ledelse, skal 

aktiviteter og årshjul ligge tilgjengelig for alle. 

• Alt står i årshjul, også det som skolen er ansvarlig for. Det er et aktivitetshjul for barnetrinn, 

og et for ungdomstrinn; 10.trinn har vinterball og avslutning, 8.trinn: bli kjent fest. Må få inn 

noe for 9.trinn, lavterskel tur. Snakket om Petersborghuset som er mulig å leie. 

• Snakket også om årshjul-grupper på SMU-møtet, ble enige om at vi fortsetter med det.  

• Forslag fra FAU: Disco i 2.trinn sammen med 3.trinn. 17.-18.30 den 14.februar 

• 3.trinn: forslag til å lage noe til 17.mai da trinnet har ansvar. 



• 4.-6.trinn disco (kan tjene penger på salg av popcorn og brus) 19.00-20.30. Enten sammen 

med Hasle, eller erfaringsutveksling,  

• Forslag 4.trinn: avslutning for AKS med overnatting 

• Tar opp dette punktet på neste møte også. 

• 1.trinn: lagt inn 16.mai med tur og  

• Halloween-fest på ulike trinn.  

• Teglafestivalen bør inn som en fast årlig happening. 

• 8.trinn; telttur med lærerne, kan evt bytte foreldre fra andre trinn. 

• Elevundersøkelsen var også som sak på lista, men det ble utsatt til neste møte.  
 

 
Sak 21/22: 17. mai 

• FAU fikk informert på foreldremøtet og flere meldte seg.  

• Har fått oversendt masse dokumenter og xl-filer fra tidligere trinn 

• Vi er allerede sent ute med planegging, og kan bli vanskelig å få låne sukkerspinn- og 

popcorn-maskin. Burde vi kjøpt inn popcorn-maskin? 

• Skolen må sende ut invitasjon og questback så snart komiteen har det klart.  

• FAU-representanter fra 3.trinn er i dialog med skolen om å ordne med nøkkelkort og tilgang, 

få tilgang til en fryser. 

• Satt opp planleggingsmøte 14.mars på skolen 16.30-17.30. 

 
Sak 22/22: Oppfølging av trafikktiltak for å trygge skoleveien 

• Sykkelbrua og St. Jørgens vei ble utbedret i sommer stod det i en epost til trafikkgruppa nå. 

• Snakke med han som er ansvarlig for St. Jørgens vei som kjører rundt med traktor.  

• Skolen har hatt reflekskampanje.  

 
Sak 23/22: Eventuelt 
Kom opp sak på foreldremøte på 4.trinn at Aks er over og spørsmål om hva barna gjøre da. Flere 

muligheter ble nevnt: Sinsen kulturhus kom tidligere fast en dag i uka. Biblo-tøyen. AKS pluss på 

5.trinn finnes på Grefsen skole. Må slå et slag for Petersborg-huset, at det benyttes når vi har et så 

godt tilbud i nabolaget. Har kommet opp som innspill i SMU, men da er det i samarbeid/regi av 

foreldre.  

8.trinn har fifa-turnering. 8.trinn har dette som tilbud hvor miljøarbeider har det som ansvar, fint 

tilbud på trinnet da elever kommer fra alle skoler. 

Kan skolekoret registrere seg i frivillighetsregisteret? Med full momskompansasjon er det snakk om 

7% av alle utgifter. Vårt FAU er registret på en måte, mens det er mulig å registrere på en annen 

måte. Må ha stiftelsesmøte FAU. FAU sjekker opp hva som er blitt undersøkt tidligere. 

Ravning: tatt kontakt med Hasle skole, som går på onsdager og fredager 19-21mhvor vi skal gå 

tirsdager og torsdager. Kopierer dem og tar opp ravning nå. Vært møte i dag om Hasle torg, hvor vi 

snakket om hvordan det går nå. Rolig pdd, men litt urolig i sommer og høst.  

Kan ha åpent foreldremøte hvor salto-koordinator kommer og informerer. Kommer en plan for 

vakter fra 4.trinn og oppover. Avtalte med Irene at vi skulle drøfte om det er interessant å ha 

foreldremøte. Bør tenke bredere enn rundt Hasle, Valle bør være med.  

 


