
Referat FAU Vollebekk Skole 
Onsdag, 01.11.2017 kl. 18:30-22:00 

 

Til stede: Leif Algermissen, Camilla Lundberg, Line Esborg, Kathrine Larsen, Nina 

Rygg, Ann-Catrin Monge, Torgeir Granum, Camilla Stalsberg 

Forfall: Ingen 

Referent: Camilla Stalsberg 

 

• Informasjon fra skolens ledelse 
o Skolefotografering blir 7. november. Informasjon kommer i ukeplan.  

o Juletradisjoner (punkt 17-08) Starter jula med lysfest 1.desember for hele 

skolen. Tema frem til det blir vennskap. Luciatog 13.desember for 1. og 

2.trinn, kun 1.trinn har på drakter, samarbeid med Ruseløkka. Foreldre kan 

komme på morgenen. 

o Trinnvis juleavslutning, 6.12 2.trinn, 7.12 1.trinn, fra kl.17-18.30. Vollebekk 

+ kommer det mer info om senere. Lærerne tar kontakt med 

klassekontaker for praktisk gjennomføring. 

o 21.12. - Markering av skoleårets slutt med Nissemars utendørs til et 

borettslag som har tent juletre, deretter å gå rundt juletre. Elevene går 

tilbake til skolen hvor ASK serverer julegrøt kl.12. 

o SMU, skolemiljøutvalg, hvor sammensetningen er foreldre og elever (skal 

utgjøre største gruppen), representanter fra skolen + en politiker. Skolen 

ønsker å rekruttere Elever fra Vollebekk + og foreldre fra flere klasser. 

o Elevråd: skolen har ”barnas møte”, på klassenivå, hvor de demokratiske 

prosessene blir gjennomgått. Det vil der bli snakket om at det kommer et 

elevråd i 2018 hvor elever skal kunne delta. 

o 17.mai, skolen melder på hele Vollebekk skole til toget i sentrum. Vi ønsker 

å gå med Tonsenhagen skole da elever kommer derfra til neste år. De har 

også eget korps.  

o FAU på hjemmesiden: FAU sender det vi ønsker som PDF filer til Katrine 

som publiserer. 

o Mobiltelefoner på skolen: det er ikke lov i følge ordensreglementet å bruke 

mobil i skoletiden eller i ASK tiden. Mobilen må ligge i sekken på lydløs. 

Dette gjelder også GPS klokker. Skolen har ikke erstatningsansvar for 

mistet/ødelagte mobiler. 

o Nå har skolen tilsynsvakt hver ukedag mellom kl.16.45-22.15.  

 

 
• Informasjon fra driftsstyret 

o  
 

 

Pågående saker: 
 



• 17-05 – Stiftelse av forening 
o Papirer er sendt inn til Brønnøysundregisteret og signert av alle stiftere 

o Godkjenning og faktura sendes til FAU epost 

 

• 17-06 – Mandat 
o Må godkjennes. Vi endrer et punkt 6 med ny tekst, Godkjent. 

 

• 17-08 – Tradisjoner 
o Vennegrupper: Forslag: lærere setter opp vennegrupper siden de er 

best kjent med elevene 

                     (Bursdags)feiring: Forslag: FAU lager en retningslinje som deles ut av     

                      klassekontaktene 

                      Barnebursdag: skolen åpner for å låne ut skolen til bursdager. Skolen  

                      lager retningslinjer, og integrerer FAU sine i denne. FAU lager 

                      egne som vi sender til skolen. Alle sender forslag til tekst til Leif som  

                      sammenfatter. 

o Hudøy: Forslag: FAU leder fra Løren skole inviteres i begynnelsen av 

2018 for å diskutere organiseringen de har og mulige alternativer for 

2019. 

o Juletradisjoner: se info. fra skolens ledelse. 

o Skoleavslutninger: Planlegging til jul 

o 17. Mai: FAU sender ut spørsmål om interesse for 17.mai arrangement 

på Vollebekk skole til klassekontaktene. Det må i så fall lages en 

17.mai komite. Frist for tilbakemelding 1.12-17. Leif har sjekket for 

muligheter med korps fra Tonsenhagen, 

o Forslag: Motivasjonskveld i 9. trinn med foredragsholder 

 Obligatorisk for elever 

 Foreldre blir invitert 

o FAU ønsker å arrangere disco til våren. Leif snakker med Katrine om 

en ukedagskveld i februar. 

 
• 17-09 – Årshjul / årskalender 

o Diskutere oppgaver og aktiviteter som kan være med i årshjulet. Leif 

renskriver og sender rundt. 

o Leif deler ut brosjyrer fra KFU i neste møte 

o FAU områdemøte Rødtvet skole 21.11 kl.18, FAU burde delta med 

flere. Camilla og Leif skal gå, flere kan stille. 

 

• 17-10 – Organisatoriske ting 
o Lagring av dokumenter: Dropbox konto er opprettet 

o Epost er opprettet: fau.vollebekk@gmail.com 

o Konto: Ann-Catrin order dette i DNB (det skal være dobbel godkjenning 

ved betaling) 

o Safe på skolen kan benyttes av FAU i eget skrin, Line ordner skrin 



o Vipps: Ann-Catrin ordner et 5 sifret nr. 

o Kortterminal, iZeddle vurderes, vi avventer saken til planlegging av et 

arrangement 

 

• 17-11 – Bok og vaffel dag 
o Dato: 8.11. Kl.16-18 

o Planlegging, Leif sender ut spørsmål om hvem som kan steke vafler og 

når. Ann-Carine kjøper inn vaffelrøre. Gir beskjed også i nærmiljøet. 

 

 

Nye saker: 
 

• 17-12 – FAU Ruseløkka skole 
o Møte med leder, Leif hører om hva vi kan samarbeide om, event et 

felles møte. 

  

• 17-13 – Organisering av foreldre 
o Forslag: Hver klasse har 2 klassekontakter fra neste skoleår, vedtatt 

o Flere fra en klasse i FAU, vedtatt 

o Forslag: ingen vara fra neste skoleår, vedtatt 

o Hvordan er det i Vollebekk+? Det går greit. Lang innkjøringsperiode. 

I forhold til FAU, hva skal vi samarbeide om, justering av årshjul?  

Få innspill fra ped.leder Randi. Burde få to klassekontakter til neste år. 

 

• 17-14 – Mobiltelefoner 
o FAU er enig med skoleledelsen i retningslinjene beskrevet fra skolen. 

 

• 17-15 – Hvordan engasjere foreldre? 
o Camilla forteller litt fra kurset hos Oslo KFU, utsatt til neste møte. 

 

• 17-16 – Kommunikasjon med foreldre 
o Facebook (-ansvarlig) Vi oppfordrer klassekontaktene til å lage egne 

sider for sin klasse. FAU ønsker egen side med informasjon og uten 

kommentarfelt. Rekruttere foreldre fra klassesidene. 

 

• 17-17 – Foreldremøte 17.01.2018 
o Hva kan vi bidra med? 

 

 
Eventuelt:  
 

• 17-18 Natteravn, utsettes til neste møte 

• 17.19 Klassekasse, tas neste møte 



• 17.20 AKS. Det har kommet noen reaksjoner fra flere foreldre. Leif sender 

spørsmål til FAU/foreldrekontakter og skolen om et ekstra møte med Katrine 

som noen foreldre deltar på. 

 

 

 

 

Neste møte 
28.11-17 


