
REFERAT FAU MØTE - SOFIENBERG SKOLE 

Onsdag 27.september 2017 

Klokken 17.30 

 

Tilstede:  

4 fra skolens ledelse 

1 elevrådsrepresentant 

11 FAU representanter 

 

1. Presentasjon av Operasjons Dagsverk (OD-dagen) av elevrådsrepresentant fra 9.klasse 

Samarbeider med norsk bistandsorganisasjon, samarbeider med bl.a. ERA Ungdom i Nigeria 

og Natur og Ungdom. Verdens største oljekatastrofe i Nigeriadeltaet, sør i Nigeria. Støtte skal 

gå til å støtte opp under utdanning. Undervisning i miljø og rettigheter på skolene, utdanne 

10.000 ungdom til å bli oljevoktere og et entreprenørprogram. 

 Ungdommene våre trenger arbeidssteder å jobbe for å oppnå kr 300 for en dag. Hvem kan 

bidra med en dags lett jobb for å støtte OD. Det planlegges en jobb bank, fint om dere kan 

bidra ved sende epost til skolen. E-postadresse blir distribuert senere via skolens ledelse. 

(Alternativ epostadresse til elevrådsrepresentant Trym: trym2112@osloskolen.no) 

 

2. Valg av FAU verv, representanter i utvalg og FAU arbeidsgrupper 

Leder: Thomas Strømdahl 9A 

Nestleder: Jeremie Cornier 10 D 

Sekretær: Christian Strømme 8D 

Vinterfest 10.trinn: Åslaug 9D, Rashida 9C, Thomas 9A 

Internasjonal dag: Silje 9B, Rashida 9C, Karin 9C, Marit 8C, Samira 8D 

Brukerundersøkelser: Åslaug 9D, Elin 8B, Farah 10B, Marit 8C 

OD-komité: Farah 10 D, Christian 8 D 

Dagravning: Thomas 9A, Jeremie 10 D, Samira 8 D 

Driftsstyret på skolen: (FAU leder, Kine 10 D) 

SMU (Kine valgt for 2 år, sitter ett år til) 

Paraplyorganisasjon for FAU: FUG 

 

3. Skoleturer, skolen støtter ikke økonomisk og ønsker det skjer utenfor skoletid.  

Det arrangeres en overnattingstur lokalt som dekkes av skolen samt en dagstur på Hovedøya. 

Det er åpent for å diskutere en sommerfest for 8.trinn vår/sommer 2018. 

Det foreslås å heller arrangere fellesaktiviteter fremfor fester, ungdommene foretrekker det. 

 

4. Diskusjon rundt utetid og pauser. Elevene har 60 min pause totalt hver dag. Lunsjpause er på 

35 min. Det jobbes mot å få til en passasje mellom barnehagene ut mot parken. Det vil da bli 

bedre plass til alle elevene i pausene. 

 

Referent: Christian Strømme 


