
Referat FAU Vollebekk Skole 
Onsdag, 07.02.2018 kl. 17:00-20:00 

  

Til stede: Leif Algermissen, Torgeir Granum, Camilla Lundberg,  

Ann-Catrin Monge, Camilla Stalsberg, Trude Nygård (fra kl.18), Kathrine Larsen 

(kl.17.30-19.00) 

Forfall: Lene Pedersen, Line Esborg og Suad Abdi 

Referent: Camilla Stalsberg 

  

● Godkjenning av referatet fra FAU møte 10.01.2018 

○ Godkjent 

  
● Informasjon fra skolens ledelse 

○ Vollebekk +: Skolen gjør tiltak i forhold til de uheldige hendelsene som har 

vært. Det har ikke kommet klager i det siste. 

○ Ruseløkka, lokaler: Fortsatt ikke begynt å rive Ruseløkka skole. Mange 

klager fra nærmiljøet som medfører utsettelser, Fortsatt ikke fått 

rivningstillatelse. Ruseløkka skal være hos oss til 2020. Vollebekk skal 

utvide som planlagt og har derfor ikke plass til å ha Ruseløkka her lengre. 

○ 8. klasse fra høsten: Vi blir en treparallell inntil Ruseløkka skole flytter i 

2020. Dette betyr at det blir 3 klasser på ungdomstrinnet frem til da. 

Det lyses ut stillinger i disse dager. 

○ Budsjett: Se Informasjon fra driftsstyret 

○ 17. mai: Tonsenhagen korps kan spille for oss i toget i byen. De ønsker på 

sikt å ha øvinger på Vollebekk da elever etter hvert vil ble medlemmer av 

korpset.  

Tog: Det skal være 8 barn på rekke, og det er en voksen på hver side 

ytterst. I Vollebekk+ kan alle foreldre bli med. Rektor skal gå, og en del 

lærere går. Det er ønske om at det settes opp buss tur/retur fra Vollebekk 

skole. Informasjon om tidspunkt for buss og hvor i toget vi har fått plass, 

kommer i god tid til 17.mai. Det jobbes også med å lage en fane (skolen 

har faneskap).  

 

o Det vil komme en SMS-løsning som skolen og FAU kan benytte seg av i 

forhold til kommunikasjon mellom hjem og skole. Denne kommer til høsten. 
o Skolen blir leid ut på kveldstid til ulike idrettslag og arrangement. FAU 

ønsker at skolen lager en flyer med informasjon som kan deles ut til alle 

foreldre. 

            

  
● Informasjon fra driftsstyret 

Det var møte 18.januar.  

 



• Økonomisk situasjon: Driftsstyret fikk bare presentert noen tall da det har 

blitt generelt feil til skolen. Riktige tall blir presentert på neste møte i mars. 

Pr. i dag rapporterer Vollebekk på 98 barn. Det er forventet en 

elevtallsøkning på 127 elever. 43 elever er 1.trinn og 89 elever tilhører 

ungdomstrinnet. (68 har Vollebekk som nærskole) 

Skolen hadde i 2017 et mindreforbruk på 273.000kr, AKS hadde et 

mindreforbruk på 11.000kr. 

Det er satt av godt med penger til undervisningsmatriell og aktiviteter utenfor 

skolen (turer etc) 

 

● Økonomi 
○ I FAU kassen har vi ca. 520kr 

  

● AKS 
○ FAU representant Lene er ikke tilstede  

  
● Trafikksituasjon 

○ Leif skal ringe politiet og be om trafikk kontroll, da vi opplever at det kjøres 

svært fort i gatene rundt skolen. 

○ Leif kontakter Trafikketaten og ber om befaring og oppføring av 

fartsdumper i Vollebekkveien 

○ Trafikkagentene App, oppfordrer alle til å rapportere i Appen. Vi trenger en 

7-sifret kode, denne koden får hvert enkelt barn fra sin kontaktlærer. 

  
Pågående saker: 
  

● 17-08 – Tradisjoner 
○ Barnebursdag/utlån av skolens lokaler: 

■  Skolen åpner for å låne ut skolen til bursdager. Skolen lager 

retningslinjer, og integrerer FAU sine i denne. 

■ FAU lager retningslinjer som deles ut av (klassekontaktene). 

■ Lene har laget et forslag til formulering til utlån av skolens lokaler. 

Det ble sendt ut og diskuteres. Alle tilstedeværende vedtok forslaget, 

Leif sender det til skolen. 

 
○ Hudøy: 

■ FAU-medlem fra Løren skole inviteres i første halvår 2018 for å 

diskutere organiseringen, de har også mulige alternativer for 2019. 

■ Vi inviterer Beate Nordbø fra Løren skole, Leif følger opp saken. 

 

○ 17. Mai: (se også punkt info fra skoleledelsen) 

■ Leif har sjekket for muligheter med korps fra Tonsenhagen. Det 

kommer mer info etter hvert. 



■ Møte med klassekontaktene: FAU og klassekontaktene prøver å 

lage en 17. Mai komité av foreldre i 1. og 2. trinn innen februar. 

■ Det vil bli sendt ut et skriv om interesse mandag 12.2-18 i 

ranselpost. 

 

○ Forslag: Motivasjonskveld i 9. trinn med foredragsholder 

■ Obligatorisk for elever 

■ Foreldre blir invitert 

 

○ Skoledisco: 

■ FAU arrangerer disko 28. februar. Diskoansvarlig Ann-Cathrin. 

■ Kristine, som er her på torsdager, må få beskjed om at vi skal bruke 

gymsalen. Ann-Cathrin sender mail til postmottaket. 

■ Status: Vi har fått SPAR, KIWI og Europris som sponsorer. Vi 

serverer pizza, popcorn, frukt, kake og saft. De som stiller som 

vakter og ansvarlige tar et møte i uke 7 på tlf/mail. Ønsker å bruke 

garderobene.  

                   

● 17-09 – Årshjul / årskalender 
○ Første online utkast av årshjulet på https://create.plandisc.com/4fwtJfr 

  

● 17-10 – Organisatoriske ting 
○ Konto: Ann-Catrin order dette i DNB (det skal være dobbel godkjenning ved 

betaling). Vi har sendt inn signerte papirer for flere uker siden, Dnb får en 

ukes frist til å ordne dette, hvis ikke bytter vi til Storebrand. 
○ Safe på skolen kan benyttes av FAU i eget skrin 
○ Vipps: Ann-Catrin ordner et 5 sifret nr.  
○ Kortterminal, iZeddle vurderes, vi avventer saken til planlegging av et 

arrangement 
  

● 17-16 – Kommunikasjon med foreldre 
○ Facebook: Vi oppfordrer klassekontaktene til å lage egne sider for sin 

klasse. FAU har egen side med informasjon og uten kommentarfelt. 

Rekruttere foreldre fra klassesidene. 
○ Vennegrupper: 

■ Hvordan kan skolen/AKS være behjelpelige med å nå frem til 

foreldre for å få gjennomført vennegrupper på en god måte. Flere 

foreldre opplever språkbarrierer. 
■ Vi trenger hjelp til å sende ut informasjon på ulike språk og hvilke 

språk som evt. er aktuelle. 
■ Behov for å oversette: 

● 1A: arabisk 
● 1B: arabisk 
● 2A: ingen 



● 2B: engelsk 
■ FAU lager flyer til ranselpost med info om at FAU Vollebekk Skole er 

på Facebook, hvordan ta kontakt, natteravn, vennegrupper og 17. 

Mai. Ann-Cathrin lager flyer på flere språk. Kommer ut i februar. 
  

● 17-17 – Foreldremøte 17.01.2018 
○ Greit oppmøte men noe passiv deltagelse.  

 

● 17-18 Natteravn 
○ Skolen har blitt kontaktet av Natteravner fra Linderud og Veitvet. De ønsker 

et samarbeid med oss for å dekke Vollebekkområdet. Vi trenger noen 

voksne som kan stille fra foreldregruppa. Leif tar kontakt og gir ytterligere 

info til FAU. 
○ Leif hadde møte med natteravn koordinator i Oslo, Gry-Jannicke Nordby. 

De mener det er viktig å være ute og vise seg. Aktuell modell for Vollebekk 

skole er ettermiddags-/kveldsturer. Det gir barna våre mer trygghet ved at 

vi er synlige når de er på vei hjem eller ute og leker. Det må være et 

selvdrevent team som Leif etablerer. Det vil komme forespørsler om 

deltakelse 1-2 ganger i året. 
  

● 17-19 Søppel på nabotomten 
○ Det er en del søppel på nabotomten. Omsorgsbygg eier denne og det skal 

bygges barnehage der. Skolen har henvendt seg til dem uten resultat. FAU 

hjelper til med en ny henvendelse til omsorgsbygg. 
  

● 17-20 Klassekasse 
○ Hva synes vi om dette? FAU ønsker ikke å lage føringer ift dette, men 

ønsker at klassekontaktene og foreldrene blir enige om hvordan dette skal 

arrangeres. 
 

● 18-02 Trafikksituasjon 
○ Bilene kjører svært fort i både Brobekkveien og Nordalveien. Leif sitter i 

Bjerke Storvel og det er tatt opp som sak der. Brev skal sendes til de rette 

etater derfra, vi avventer derfor noen henvendelse fra FAU så sjekker vi 

hvem vi eventuelt skal henvende oss til ved f.eks trafikk kontroll av politiet. 
 

Neste møte: 
● 11 april kl 17 

 


