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Referat FAU 

 

Dato: Mandag 08.10.18 

Klokkeslett: Kl. 16.45 – 18.30 

Sted: Teglverket skole 

 

________________________________________________________ 

 

 

Tilstede: 

Jeanette Langeland, 3A 

Thomas Devold, 4C 

Ines Alegria Ulimoen, 3C 

Bent Bølum, 5B 

Aimen Mustafa, 2B 

Karin Yrvin, 7B 

Mona Møllebakken, 7A 

Olaug Østhus, 5A 

Marianne Salomonsen Øyfoss, 4B 

Espen Stranger Seland, 3B 

Signe Marie Sørensen, 1A 

Eli Mørk Holme, 6A 

Alina Michaelsen, 2B 

Marte Føynum Svensdottir, 2A 

 

Fra skolen: Fungerende rektor, Irene Langeid 

 

Sak 56/18: Godkjenning av agenda og referat 

 

Gjennomført. 

 

Sak 57/18: Samhandling med skoleledelsen og orientering fra skole og AKS 

 

Irene Langeid orienterer. 
 

Skolegrenser: Høring – endring av skoletilhørighet for Hasle skole på ungdomstrinnet  

Utdanningsetaten har 25. september sendt ut høringsdokument som omhandler endring av 

skoletilhørighet for Hasle skole på ungdomstrinnet. For å skape naturlige overganger mellom 

barne- og ungdomstrinnet, samt frigjøre kapasitet i området, foreslås det i høringen å endre 

ungdomsskoletilhørigheten for Hasle fra Fyrstikkalléen til Teglverket skole.  

Høringsfrist er 30. oktober 2018. 

 

Teglverket skole presenterte sin foreløpige høringsuttalelse. Teglverkets ungdomsskole åpner 

høsten 2019. Per i dag er det kun Teglverkets elever som sogner til denne. Skolen ønsker å ta i 

mot Hasles elever. Ettersom Hasle skal bli fireparallell, vil Teglverket kun ha kapasitet til å ta i 
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mot halvparten da teglverket er toparallell. Miljøet rundt Hasle og Teglverket er tett og bør 

ivaretas på best mulig måte. Ut i fra dagens status ser det ut til å bli om lag 9 elever for mye i 

2023. Dette er håndterbart, da det alltid er noen som flytter eller velger andre skoler når de skal 

på ungdomsskolen. Det bemerkes at ettersom vi bor i et område under utvikling, vil det uansett 

bli endring i skolegrensene igjen etter fire år når nye Bjørvika skole er ferdig.    

 

FAU vil stille seg bak høringsinnspillet fra skolen, hvor det vil fremmes forslag om at Hasles 

elever skal over til Teglverket så langt det lar seg gjøre. FAU vil i tillegg legge til anbefaling 

om at skolen likevel bør prioritere egne elever ved overgang til ungdomsskole.  

 

FAU reiser spørsmål om vi er tvungne til å bygge ned tredje trinn for å unngå risiko for at barn 

mister skoleplassen sin ved overgang til ungdomsskole. Det er ikke behov for nedskalering av 

tredje trinn i småskolen. Teglverket skole sine elever på 3. trinn (2010-kullet), som har vedtak 

knyttet til adresse innenfor skolens inntaksområde, skal gå på Teglverket skole på 

ungdomstrinnet. Elever som flytter ut av skolens inntaksområde ved overgangen til 

ungdomstrinnet, kan risikere å miste plassen. De må i så fall søke om skolebytte og rangeres 

etter gjeldende regler for behandling av skolebyttesøknader. For fjerde trinn er ikke dette en 

problemstilling. Ledelsen minner forøvrig om at alle foreldre bør sette seg inn i Osloskolens 

regler for skolebytte, slik at de er forberedt på å miste skoleplass ved eventuelt flytting ut av 

inntaksområdet, samt oppfordrer foreldre til å ta kontakt dersom de er urolige for å miste 

skoleplassen.  

 
Skolen ønsker i denne forbindelse å presisere regelverket, som gjelder for alle elever i Osloskolen: 

Nærskolevedtak opphører dersom eleven flytter ut av skolens inntaksområde. Eleven/foresatte må 

søke skolebytte dersom de ønsker å beholde plassen. Søknaden skal behandles på samme måte som 
andre søknader om skolebytte. 
 

§ 6. Flytting ut av skolens veiledende inntaksområde  

Vilkår for behandling av søknad om skolebytte gjelder også for søknad om fortsatt skoleplass ved 

en skole etter flytting ut av skolens veiledende inntaksområde."  

Det er fritt skolevalg i Oslo, men elever bosatt innenfor en skoles veiledende inntaksområde har 

prioritet framfor elever bosatt utenfor. 

 

Ved overgang til ungdomstrinnet er det følgende regler som gjelder: 

Elever som ikke bor i barneskolens inntaksområde, men som har plass etter søknad, har ikke rett til 
å gå på barneskolens mottakerskole på ungdomstrinnet. Disse elevene må søke dersom de ønsker å 

fortsette på barneskolens mottakerskole på ungdomstrinnet. Søknadene skal behandles på lik linje 

som andre søknader. 

 

Når det gjelder Teglverket skole, som har eget ungdomstrinn, så er det slik at elevene som får 

vedtak om skoleplass, får vedtak ut 10. trinn. Det betyr at de har rett til å gå på Teglverket ut 

ungdomstrinnet, så fremt de ikke flytter ut av inntaksområdet. Da gjelder de samme reglene 

som nevnt ovenfor (regler for skolebytte). 

 

https://utdanningsetaten.intranett.oslo.kommune.no/getfile.php/132160058/utdanningsetaten%2

0%28UDE%29/Intranett%20%28UDE%29/Dokumenter/Rundskriv%201-

2017%20Vedtak%20om%20skolebytte.pdf 

 

Trafikkopplæring i småskolen  

https://utdanningsetaten.intranett.oslo.kommune.no/getfile.php/132160058/utdanningsetaten%20%28UDE%29/Intranett%20%28UDE%29/Dokumenter/Rundskriv%201-2017%20Vedtak%20om%20skolebytte.pdf
https://utdanningsetaten.intranett.oslo.kommune.no/getfile.php/132160058/utdanningsetaten%20%28UDE%29/Intranett%20%28UDE%29/Dokumenter/Rundskriv%201-2017%20Vedtak%20om%20skolebytte.pdf
https://utdanningsetaten.intranett.oslo.kommune.no/getfile.php/132160058/utdanningsetaten%20%28UDE%29/Intranett%20%28UDE%29/Dokumenter/Rundskriv%201-2017%20Vedtak%20om%20skolebytte.pdf
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Det er ikke krav om trafikkopplæring, og skolen har per i dag ingen fast plan på 

trafikkopplæring for 1. til 4.trinn. Det understrekes likevel at det er fokus på trafikkopplæring 

som en naturlig del av turer og utflukter. På 5.trinn er det sykkelopplæring.  

 

Den 18.oktober er det Refleksdagen, med formål om å få flere til å bruke refleks. Dette 

innebærer bl.a. konkurranser og aktiviteter for å øke elevenes motivasjon til å bruke refleks.  

 

Planleggingsdag på AKS 

AKS har fått innvilget én planleggingsdag i semesteret. Den første kommer 30.oktober 2018, 

den neste 5. juni 2019. 

 

Sak 58/18: Status SMU og videre arbeid  

Utsettes til neste møte. 

 

Sak 59/18 Orientering fra faste grupper  

Trafikk:  

Inger Eik Ravndal leder gruppa frem til jul. Deretter tar Espen Stranger Seland over.  

Trafikkvaktordning er en prøveordning initiert av FAU med støtte fra skoleledelsen.  

Bymiljøetaten v/ trafikkagentene anbefaler ikke å ha barn som trafikkvakter (skolepatrulje), da 

skoleveien er for trafikkert. Ordningen har som målsetting å gi barna en tryggere skolevei. 

Paralelt jobbes også med strukturendringer, som blant annet bedre skilting og lavere 

fartsgrenser.  

 

Det varsles om noe bedre foreldreoppmøte på trafikkvaktordningen, men at det fortsatt er flere 

som stiller seg kritiske til ordningen. Det understrekes at det er meldt om mange farlige 

situasjoner i Grenseveien, spesielt ved Haslevangen til høyre mot Hasle, og at det er høyst 

nødvendig med sikring av skoleveien. Trafikkgruppa ser på ulike muligheter for å bedre 

informasjonsflyten rundt ordningen – både mht logistikken og rapportering, men også for å øke 

motivasjonen blant foreldrene. Trygg trafikk har meldt at de sponser vester.  

Det er ytret ønske om de eldre elevene kan stille som vakter i stedet. Dette er ikke ønskelig fra 

ledelsens side, da de store elevene begynner 15-30 min før de minste og på den måten vil gå 

glipp av undervisning. Bymiljøetatens anbefaling følges.  

  

Hjertesone: Et samarbeid med Trygg Trafikk der målet er å gjøre området rundt skolen sikrere 

for elevene med mindre biltrafikk og tryggere stopp- og hentesoner. Prosjektet søker etter 

pilotskoler med søknadsfrist den 19.okt. Teglverket vil søke på dette.   

 

IKT:  

Skal ha sitt første møte 17.okt.  

 

Sosial:  

Skal ha sitt første møte 8.okt. 

 

Sak 60/18 Det gode foreldremøte  

Innholdet i foreldremøtene anses å være bra. Om det likevel skulle være behov for tips til bedre 

innhold på møtene, tilbyr foreldrehverdag.no «materiell for foreldremøter» med ulike oppgaver 

og aktiviteter. Det anbefales at FAU-representant, klassekontakt og lærer møtes for å legge 

rammene for hvordan samarbeidet og kommunikasjonen bør foregå, samt arbeidsfordeling i 

forbindelse med foreldremøter. 
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Flere klasser opplever dårlig oppmøte. Ulike forslag for økt deltakelse ble diskutert: 

• Klassekontakt eller lærer sender ut en epost med datoalternativer, slik at man kan velge 

den datoen med best oppslutning. 

• Det bør i forkant sendes ut informasjon over forventninger, plikter og verv, der 

foreldrene får mulighet til å melde i fra om hvilket ansvarsområde man kan påta seg. 

Melder man ikke i fra, kan man risikere at man kan bli satt opp der det trengs.  

• FAU-representanter og klassekontakter bør melde i fra i god tid om de ikke ønsker å 

fortsette i sitt verv neste år, samt informere om hva det innebærer. På den måten kan 

foreldre tenke gjennom om de kan og vil påta seg ansvaret i forkant av foreldremøtet 

ved skolestart.  

• Det er ønskelig med et årshjul med datoer for juleavslutninger, foreldremøter el, slik at 

det går an å planlegge.  

 

Sak 61/18: Eventuelt 

• Noen klasser mangler fortsatt FAU-representant: 4A mangler FAU-representant, og 1B, 5B, 

6A og 6B mangler vara. Det blir derfor sendt info til klassekontaktene, hvor det oppfordres 

at foreldre i disse klassene melder seg til vervene som ikke er besatt.  

• Innmelding av saker til agenda for FAU-møter bør skje i god tid før møter, spesielt saker 

rettet til skoleledelsen og hvor det er behov for bredere involvering og forberedende arbeid. 

FAU møtes første mandag hver måned (utenom ferier og helligdager). 

• Noen barn drev videresalg av is på eget initiativ under Telgverksfestivalen. Det er 

selvfølgelig ikke lov, og bør passes litt ekstra på ved neste festival. Til info så tjente ikke 

barna stort på salget og hendelsen er meldt videre til organisator. 
 

 


