
 

 

Referat FAU-møte torsdag 02. juni 2022 kl.18:30  

Fysisk møte på skolen  

Foreldrerepresentanter tilstede:  

 

Odd Reinhardt Nicolaysen (8A), Karianne Lund (8B), Heidi Sjursen Konestabo (8C), fravær (8D), 

fravær (8E), fravær (9A), Ida Rogstad (9B), fravær (9C), fravær (9D), fravær (9E), Thomas Strømdahl 

(10A), Helen Rist (10B), Karsten Alstad Sørbye (10B), Bente Mæhlum (10C), Siri Lobenz Rørstad 

(10D) 

Fra skolen: Emil Wahlqvist (ass. rektor) 

Referent: Bente Mæhlum, Helen Rist 

 

Agenda 

1.     Oppmøte - OK 

2.     Innkalling og agenda ble godkjent 

3.     Saker til eventuelt – Praksis avslutning, E-sigaretter, Brev om skolegården, Fremdrift FAU 

4.     Referat fra forrige møte ble godkjent 

5.     Informasjon fra skolen 

A-bygget er i bruk, men fortsatt i en prosess med reklamasjon på grunn av ventilasjon og 

vannlekkasje. Det skal byttes gulv. Fint å endelig ha hele plassen i bruk, bedre stemning på 

skolen. Nå på våren avsluttes skoleåret samtidig som en forbereder til neste skoleår. Det er 

naturlig med noen endringer blant lærerne, noen flytter, noen skal ha permisjon. 

10. trinn har vitnemålsutdeling 16. juni kl. 18-20. Det er fire klasser og elever får ha med seg 

to foresatte hver.  

Det er også en del sosiale aktiviteter på slutten av året. Flere klasser drar på bowling med 

kontaktlærerne. 9. trinn hadde overnattingstur, det var vellykket. Nå er det arbeidsuke for 9. 

trinn, og 8. trinn skal også ha noen dager med arbeidsøkter. Det er mange møter med 

kontaktlærerne.  

Skolegården er ikke helt frigitt enda, det er fortsatt noen gjerder, og det er behov for å rydde 

hele skolegården. 

Neste år blir det fulle klasser på 8. trinn og 10. trinn, og 5 klasser på alle tre trinnene. Det er ny 

avdelingsleder på realfag.  

 

6.     Faste punkter (pågående aktiviteter) 



 

 

a.     Driftsstyret 

Møte i dag 02.06 – orienteringssaker for det meste.  

b.     Skolemiljøutvalget 

Møte neste uke, 07.06. Planlegges å utvide helsesykepleier til 200%, med psykolog, fysioterapeut og 

sykepleier. En dag i uken per tjeneste/fagområde.  

c.     Oslo KFU 

Ikke møte siden sist – nyhetsbrev legges ved referatet. Det er en møteplan for høsten. Det omtaler 

også forslag til ny inntaksmodell for videregående skole i Oslo skolen med kontaktinfo for de som 

ønsker å dele innspill til prosessen.  

d.     Grupper og arbeidsområder 

i.     sosialgruppe 

Ida har tatt initiativ slik at den 16. juni kommer Løkky Truck, det er et par, tre foreldre som har medlt 

seg til å hjelpe til. 

ii.     skolegård- og parkgruppe 

• Medvirkningsprosess med nærmiljøet ferdigstilles snart (folkemøte 30. mars, 

Sofienberghjemmet, survey, parkvandring, elever), rapport blir overlevert til UDE i juni. Det 

holdes et møte med kjernegruppen.   

• UDE og landskapsarkitekt har hatt forhåndskonferanse med PBE: saksbehandler positiv til 

planene inkl. passasjen 

• Møter med Byantikvaren og Bymiljøetaten (BYM) rundt planlagt oppgradering av 

Helgesensgate og Sofienberggata for å sikre at man har dialog og evt. koordinerer der det et 

hensiktsmessig. 

• Skolegården: oppgradering bestilt, møbler på lager. Kan starte når fasadeentreprenøren 

rydder ut. 

• FAU har utbetalt 350 000 kroner til medvirkningsprosess (restbeløp ca 50 000 betales ved 

ferdigstilling) og har noen midler igjen til bruk på midlertidige tiltak. 

• Prosjektgruppe fortsetter å følge opp – Helen vil fortsette her selv om ikke i FAU i 2022-23. 

7.     Andre saker 

• FAU 2022/2023 – forslag til dato første møte tirsdag 13 september eller 20 september 

• Nåværende FAU-leder oppfordrer til to foreldrerepresentanter fra hver klasse, en som har gått 

på skole selv i Norge og en som har gått på skole i et annet land, for å sikre bedre 

kulturmangfold i FAU som speiler mangfold blant elevene. Dette er et tiltak FAU på en annen 

skole i Oslo øst har prøvd med lykke. 

• Praksis avslutning: FAU diskuterte om 10. klasse skal overrekke noe gave til kontaktlærerne 

og ble enig at det er fint med oppmerksomhet for å takke lærere men at dette bør evt. gjøres i 



 

 

klassene (ikke på felles arrangement). Det er ønskelig at elevene selv tar initiativ, foreldre kan 

gjerne bistå hvis elevene ønsker det.  

• 13. juni har hele 10. trinn fri (avspasering). 

• E-sigaretter: en foresatt hadde hørt om tilfeller der det det blir røyket e-sigaretter på 

toalettene. Skolen er klar over at disse produktene finnes og er oppmerksom på dette, har 

rutiner for å følge opp. 

• FAU har tilbudt å skrive et brev om bekymring for utemiljøet når skolegården fortsatt ikke er 

tilgjengelig for bruk. Det er risiko for at den planlagte og bestilte strakstiltak for å oppgradere i 

selve skolegården blir videre forsinket og ikke vil skje i tide før skolestart. Ass. rektor snakker 

med entreprenøren og gir beskjed om status til FAU-leder før evt. brev skrives. 

 

• FAU-leder Helen takker for seg, og gir stafettpinnen videre til neste år. Har en del praktisk 

info, innlogginger og filer å dele med ny FAU-leder når hen er valgt.  


