
Referat FAU-møte Vollebekk Skole 

Mandag, 08.10.2018 kl. 17:30-20:00 
 

Til stede: Ann-Catrin Monge, Camilla Berglund, Camilla Stalsberg, Geir Graff-
Kallevåg, Hilde Skjelfoss Groven, Kjersti Ødegaard, Lene Pedersen, Lene Mangseth, 
Line Esborg, Margrethe Sem, Marthe Kaasa Færø, Nazneen Khan Østrem, Silvia 
Perinpanathan, Stine K. Hanssen, Toini Kristensen, Trude Ytterland Nygård, Truls 
Jørgensen 

Forfall: Alice Sommer, Kristine Elverhøi, Torgeir Granum, Leif Algermissen, Suad 
Abdi 
Referent: Camilla Stalsberg 
 

• Informasjon fra skolens ledelse (30 min) Ikke tilstede 
• FAU ønsker følgende tilbakemeldinger på neste møte: 

o Status spisepauser 
o Status trafikkagentene 
o Status paviljong til Ruseløkka 
o Status Hjertesone-tryggere skolevei 

 

• Informasjon fra driftsstyret 
o Var møte 19.9-18, følgende saker ble gjennomgått: 
o Ordensregler på skolen, inkl. Nettvett 
o Informasjon om skolestart 
o Økonomi: Skolen ønsket tilslutning om ansettelse av Bibliotekar, dette 

ble støttet. 
o Det ble en diskusjon ang. matserveringen på AKS, noe som mange 

foreldre er misfornøyde med. Skolens ledelse kan stille på et møte 
med et utvalg av foreldre og FAU representanter. Dato må avtales. 

o Skolens ledelse informerte om mulige pavilionger på skolens område 
pga Ruseløkka skole er forsinket. Dette skal ikke gå ut over Vollebekk 
elevers tilgang på skolegårdareal, og skal mest sannsynlig bygges på 
siden av fotballbanen neders av skolegården. Driftstyret var ikke 
positive til slike pavilionger, og håper Utdanningsetaten finner andre 
løsninger som ikke er på Vollebekk skoles område. Paviliongene skal 
uansett være midlertidige, og skal rives når Ruseløkkaelever starter 
på sin skole i sentrum i 2020-2021. 

 

Saker FAU ønsker tatt opp på neste Driftstyremøte: 
1. Det er lovpålagt med en leirskole på grunnskolen. Hvordan blir dette på 

Vollebekk? 
Hvordan vil dette influere budsjettet, og blir dette nå helfinansiert? 

2. Kan budsjett/regnskap legges ved referatet etter Dritstyremøte. Hva er 
budsjettert, hva ønsker man å bruke et eventuelt overskudd til?  

3. Burde det være vekter/politi i skolegården ved ansamling av ungdom? Hva 
ønsker skolen å gjøre? 

 

 

• Godkjenning av referatet fra FAU møte 17.09.2018 
o Godkjent 

 

• Økonomi 
o 17.403,03 kr på konto 

 

• AKS 



o FAU ønsker å følge opp saken ang. matservering, mye klager fra 
foreldre. Ikke nok frukt, barna har fått høre av de ansatte på AKS at ny 
ordning er fordi elevene “griset” for mye med maten. Ansatte på AKS 
virker ikke lojale til ny ordning, skylder på ny leder. 

o FAU imøtekommer ønsket om å ha et møte med foreldre, FAU og 
skolens ledelse. 

  

• Trafikksituasjon 
o Brobekkveien: Gravingen er ferdig, men arbeidet pågår. Veien er nå 

fremkommelig. 
o FAU valgte Trafikkgruppe: Camilla Berglund, Ann Kristin Monge og 

Trude Ytterland Nygård. 
 

Pågående saker: 

 

• 17-08 – Tradisjoner 
o 17.mai: 

Kan vi engasjere ungdomstrinnet til å være med på å arrangere 
17.mai eller andre aktiviteter på barnetrinnet?  

o Hudøy: 
                       Camilla S. har sendt søknad til Hudøystiftelsen. Avventer svar i     
                       november/desember om innvilget plass. 
 
 

• 18-04 – Voldsspill 
o Det burde lages en flyer med info til foreldre 
o Voldsfilter/IKT: FAU ønsker at det varslede filteret som politikerne har 

vedtatt i nasjonale retningslinjer, skal innføres på Vollebekk for 
småskolen. Vi ønsker tilbakemelding fra skolen hvordan dette er tenkt 
innført. Ansvarlig Truls. 

o FAU ønsker at nettbrettet kun skal brukes i klasserommene, ikke i 
ganger og garderober. 

o Det  er også viktig at skolen informerer foreldre hvis deres barn er 
inne på sider de ikke skal være på, slik at nettvett også blir snakket 
om hjemme. 

o Kan det arrangeres et åpent foreldremøte med tema 
kompetanseheving ift nettvett? 

o Det burde også fokuseres på kompetanseheving av lærere, da flere 
lærere har gitt uttrykk for behov for dette. 

o Ansvar Truls og Toini 
 
 

• 18-06 Uteområdet: 
o Gruppe for uteområder/Pavilion: nedsette en gruppe etter neste møte 

hvor skolen skal informere om saken. Ansvarlig: Margrethe Sem. Må 
få tilbakemelding før neste FAU-møte. 

o Geir sender mail til skolen om møtedatoer og status for pågående 
saker. 

 
 

• 18-07 Mobbeombud i Oslo 
o Workshop for FAU for 2. Trinn 

 



• 18-08 Skolefotografi 
o FAU ønsker portretter på 1. 4. og 8.trinn, samt klassebilder på alle 

trinn. 
Dette samles og utgis i en Skolebok/katalog. Skolen fortsetter å 
bestille. 

 

• 18-09 Infomappe til nye elever 
o FAU og skolen burde samarbeide om å lage et informasjonshefte som 

distribueres til alle som starter på skolen. 
o Ansvarlig: Ann Cathrin og Leif tar kontakt med skolen for et 

samarbeid. 
 

Nye saker: 
 

• 18-11 Kommunikasjonskanal for diskusjoner: Slack 
o Slack: FAU trenger å diskutere saker mellom møter. Truls foreslår at 

vi samles om Slack, en app som er gratis å bruke (de første 10 000, 
etter det slettes de første meldingene.) Denne er kun tenkt brukt for 
FAU sine medlemmer. 

o Ansvarlig Truls.  
 

• 18-12 Bok- og vaffeldag 
o Bok og Vaffeldag 11.oktober kl.16-18. 
o Ann Cathrin ordner vaffelrøre, FAU stiller opp med vaffelstekere. 

 

• 18-13 Aktiviteter 2018/19 
o Hva ønsker vi og som er realistisk å gjennomføre av aktiviteter? 
o Halloween: FAU ønsker å arrangere Halloweenfest på skolen for 1.-3. 

Klasse. Trenger mange  foreldre til å gå ut i grupper, 4-5 barn på hver 
voksen. Matservering, ut på tur, spise godteriet etterpå. 

o Ansvarlige: Lene, Trude, Kjersti og Camilla B.. Bruker ca.2000kr av 
FAU-midler. Ann Cathrin lager plakat. 

 

Eventuelt: 
 

• 18- 15 
o Facebook. Ann Cathrin ønsker å bli admin. i alle klasser på denne 

pga  da kan hun legge ut info til alle. Hun kontakter alle  
klassekontakter. 

o FAU finner det hensiktsmessig å dele seg etter en fellesdel på FAU-
møter, da de ulike foreldregruppene har forskjellige interesser. Vi 
gjorde dette i dagens møte, og eget referat fra 8.trinn blir sendt 
Camilla S. slik at dette kommer med i referatet. 

 
 
 

Møteplan 2018/19: 
• Møtene blir kl.17.30 
• 5.november 2018, 3.desember 2018, 7.januar 2019, 4.februar 2019, 4.mars 

2019, 1.april 2019, 6.mai 2019, 3.juni 2019 
 

Referat 8.trinn FAU-møte: 
 

Til stede: Stine (8a), Geir (8a), Toini (8b), Margrethe (8b) og Lene (8c) 
 



1) Fredagsklubb på datarommet på skolen 

Vi undersøker med trinnet, via trinnsiden på Facebook, om det er stemning for 
klubben, samt om det er foresatte som er interessert i å drive den/være til stede. 
 

Ansvar: Lene 
 

2) Skoletur 
Ønsker skoletur i slutten av 9. klasse eller starten av 10. klasse. Før mer planlegging 
må rektor kontaktes for å avklare med skolen om de har tanker om sted, pris, hvilke 
type tur, samt hvorvidt skolen bidrar økonomisk. 
 

Ansvar: Geir 
 

3) Skoleball 
Det er ønske om skoleball på 10. trinn. 
 

4) Sosiale arrangementer 
Hver klasse arrangerer klassefest før jul. Neste semester blir det trinnfest. 
 

Ansvar: FAU 8. trinn og klassekontaktene 
 

5) Skoleturneringer 
Det er ønskelig at elevene får delta på skoleturneringer mot andre skoler, for 
eksempel Tine-stafetten, langrennstafett, sjakk, fotball, innebandy, Årvollia rundt e.l. 
Vi må finne ut hva som finnes av turneringer. 
 

Ansvar: Alle  
 

6) 17. mai 
Vi må ta stilling til om vi ønsker at 8. trinn skal være ansvarlige for 17. mai sammen 
med ett trinn på barnetrinnet for å tjene penger til skoletur. Vi undersøker med 
trinnet, via trinnsiden på Facebook, hva foresatte på 8. trinn ønsker. 
 

Ansvar: Lene 
 

7) Trinnkasse 

Har vi fremdeles trinnkassen fra Tonsenhagen eller må vi opprette ny? 

Vi må undersøke med Kristin og Nils Ola. 
 

Ansvar: Geir 
 

8) Det er ønskelig med minst 2 FAU-representanter fra hver klasse på 8. trinn. Det 
må være en representant til fra 8c. 
 

Ansvar: Lene 
 

 


