
Referat FAU Vollebekk Skole 
Onsdag, 10.01 kl. 17-21.00 

 
Til stede: Leif Algermissen, Camilla Lundberg, Line Esborg, Ann-Catrin Monge, 

Trude Nygård, Torgeir Granum, Lene Pedersen  og Camilla Stalsberg, Katrine 

Larsen 

Forfall: Suad Abdi,  

Referent: Camilla Stalsberg 

 
 

Godkjenning av referatet fra FAU møte 27.11.2017 : Godkjent 

 

SAK 18.1 Eksternt besøk: Informasjon om bydelens tiltak SaLTo: 
 
SaLTo koordinator May Britt Grunnaleite er ansatt I Bydel Bjerke, SaLTo er et 

samarbeid mellom Oslo kommune og Oslo Politidistrikt. Formålet er å forebygge 

hatkriminalitet, og det er en coordinator i hver bydel, 17 totalt inkl en i politiet og en i 

utdanningsetaten. Mye gratisaktiviteter for barn I bydelen på Nysirkus, 29 aktiviteter i 

uka. Koordinator har som oppgave å koordinere Barnevern, BUP, skole, NAV, helse 

osv i bydelen.  

Anbefaler å knytte oss til Natteravnene på Linderud skole, Leif har møte 16.januar. 

Tenk deltakelse utover foreldre gruppa, heng opp lapper, eldre ressursterke beboere 

i nærområdet. Skolegård og skolebygg som base. Prøve å ansvarliggjøre klassene 

med ansvar for ulike uker. Viktig å oversette all informasjon. Trenger kun 3 personer 

på hvert skift. Starte f.eks med fredager. Får sekk med vester/lommelykter, har et 

oppstartsmøte. Vi burde invitere til oppstartsmøte med foreldre og ressurser/beboere 

I bydelen.  

Anbefaler å lage gode nettverk, viktig at foreldre kjenner hverandre. Si ifra hvis ikke 

noe oppleves som greit. May Britt kan inviteres til foreldremøter, skaffe 

ansatte/foredragsholdere fra NAV sosial og barnevern hvis vi ønsker det. Viktig å 

følge opp at ungdomstrinnet som kommer til høsten. Bydelen har et uteteam som er 

oppsøkende og som kan gå hjem til ungdommens hjem. Skolen skulle gjerne hatt et 

lavterskeltilbud hvor bekymringsmeldinger kan komme, et barnevern “ligh”. 

Skolehelsetjeneste: Eirik helsebror har ansvaret for våre 98 elever, vi har kun 16% 

stilling skolehelsetjeneste. FAU ønsker å rette en henvendelse til Bydelsdirektøren 

angående økte ressurser når vi til høsten får 120 nye elever. 

Det positive er at bydel Bjerke ligger nest nederst ift statistikk på ungdomskriminalitet 

i Oslo. 

 



 

Informasjon fra skolens ledelse:  
 
Det ble informert om skolens budsjett, alle tall er ikke klare, dette presenteres på 

neste møte. 

 

Vollebekk + og rapporterte voldsepisoder. Skolen vet om dette og skal gjøre tiltak, 

men det er endel utfordringer. Har fått til et samarbeid med Ruseløkka ift uteaktiviter, 

skolen ønsker friminutt på samme tid som dem. Alle voksne som er ute burde ha på 

vest og må konsentrere seg om å være tilstede for barna. FAU følger opp saken. 

Situasjonen med skolegården: steinene i skolegården kan og blir kastet på 

hverandre. Det danner seg en stor vanndam ved fotballbanen på over 0,5 dyp. Midt i 

skolegården er det en haug som brukes til akebakke, der har det vært ulykker. Flere 

andre steder er det også potensielt farlige situasjoner for barna. Skolen tar dette opp 

på reklamasjonsmøter, og FAU melder fra til Undervisningsbygg. 

Det er fortsatt behov for uteklær. FAU kan følge opp saken med å samle inn ekstra 

ull, yttertøy og sko til barn som mangler dette. Alle klær kan leveres i resepsjonen. 

FAU prøver å organisere noe ift dette. 

Vennegrupper: Viktig å følge opp oppmøte, melde fra til kontaktlærer hvis det er 

utfordringer. FAU ønsker tips og råd til hvordan inkludere alle både barn og foreldre. 

FAU kom med forslag om å arrangere international dag, f.eks FN dagen, hvor de 

ulike matrettene og språk presenteres. I  4..,6. og 9.trinn er det Helse og Mat-

undervisning. Kunne skolen hatt dette som tema eller som et årlig arrangement? 

Både dag og kveldsarrangement. Skolen stiller seg positive til dette. 

Lene er FAUs representant ift AKS. Det blir møte torsdag 18.1 kl.10.30. Send saker 

til Lene ved behov. Foreløpige innspill: Uteaktiviteter/turer til hverdags og i ferier,  

matservering, generell inormasjon til foreldre om kommende perioder og bruk av 

biblioteket i AKS tiden. 

 

Informasjon fra driftsstyret: Det har ikke vært noe møte siden forrige FAU, 
informasjon presenteres på neste møte 

SAK 18.2 Trafikksituasjonen: Bilene kjører svært fort i både Brobekkveien og 

Nordalveien. Leif sitter i Bjerke Storvell 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. 

 



Pågående saker:  

�  17-08 – Tradisjoner�: 

o  Arrangement på skolen, forslag: FAU lager retningslinjer som deles ut av 

(klassekontaktene�.  

o  Barnebursdag/utlån av skolens lokaler: Lene har laget et forslag til formulering til 

utlån av skolens lokaler. Det sendes ut til diskusjon, tas opp I neste møte. 

Hudøy: Leif inviterer aktuelle foreldre fra Løren ang. Informasjonsmøte om Hudøy. 

o 17. Mai: Positive tilbakemeldinger fra de som har svart, FAU velger derfor å 

informere om dette på foreldremøte. I tillegg må vi også informere om Skoledisco 28. 

februar. Liste med punkter for 17.mai arrangement er påbegynt, og minimum to 

foreldre fra hver klasse må stille til 17.mai komite. FAU ønsker info om skolens planer 

ift skoletoget, fane etc. Leif skaffer info fra skolens ledelse. 

o Forslag: Motivasjonskveld i 9. trinn med foredragsholder  

• Obligatorisk for elever 

• Foreldre blir invitert  

FAU ønsker å arrangere disco 28.februar, dato er godkjent av skolen. Discoansvarlig 

Ann-Cathrin. Hun prøver også få sponsorer (Meny og Kiwi) Bestemmer pris etter hva 

vi klarer å få til av sponsorer og frivillighet.  

 

�  17-09 – Årshjul / årskalender� Diskutere oppgaver og aktiviteter som kan være 
med i årshjulet. Leif (renskriver og sender rundt.� Leif deler ut brosjyrer fra 
KFU . 

�  17-10 – Organisatoriske ting  

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

betaling)� Økonomi: 522kr, konto opprettes 

Safe på skolen kan benyttes av FAU i eget skrin, Line ordnet skrin�  

Vipps: Ann-Catrin ordner et 5 sifret nr.� Det er en engangsavgift, hun kommer tilbake 

til dette. 

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

�  17-12 – FAU Ruseløkka skole� Leif har forsøkt å få til et møte, men ikke fått dato 



enda. 

�  17-13 – Organisering av foreldre�:I forhold til FAU, hva skal vi samarbeide om, 
justering av årshjul?� Vollebekk +, få innspill fra pedagogisk leder Randi. Alle 
trinn burde ha to klassekontakter til neste år.  

�  17-15 – Hvordan engasjere foreldre?� Camilla forteller litt fra kurset hos Oslo 
KFU.  

�  17-16 – Kommunikasjon med foreldre� 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.  

 

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 event er aktuelle. Vi trenger oversikt over hvilke foreldre til hvilke barn 

som trenger dette da FAU sender ut informasjon som vi ønsker alle skal få med seg. 

Tiltak: Alle FAU representanter spør sine klasselærere hvilke språk som det burde 

informeres på ift skriftelige innkallinger og info. fra FAU. Frist tilbakemelding: 31.1-18 

til Leif. 

FAU lager flyer til ranselpost om at FAU Vollebekk skole er på Facebook og 

oppfordre foreldre til å bli medlemmer. Også litt info om vennegrupper og bursdager. 

Lærerene distruberer denne i den blå permen. Ann-Cathrin lager flyer på flere språk. 

Kommer ut første uka i februar. 

17-17 – Foreldremøte 17.01.2018  

FAU informerer om FAUs arbeid og kommende arrangement. I tillegg til å 

snakke litt om viktigheten av at alle barn får delta på ulike arrangement. 

Info om skoledisco og 17.mai 

17-18 Natteravn� Skolen har blitt kontakten 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 har møte med Natteravnene på Linderud/Veitvet 16.januar kl.16. Informasjon på 

neste møte. 

 

Se ellers info under saLTo. 



17-19 Søppel på nabotomten: Det er endel 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. Tas opp på foreldremøter. 

17-21 AKS� Det har kommet noen reaksjoner fra flere foreldre. Leif og Lene hadde 

møte med ledelsen og AKS.� Det var et konstruktivt møte hvor skolen og AKS var 

veldig positive for tilbakemeldinger. Skoleledelsen ønsker flere slike møter og at vi 

velger en AKS ansvarlig/kontakt.  

Lene Pedersen blir AKS kontakt I FAU. 

17-22 Bibliotek: FAU ønsker at AKS bruker biblioteket. Vi ønsker at skoleledelsen 

gir tilbakemelding på dette til Baseleder. 

Skolen opplyser om at det er en fast dag i uka hvor barna bruker biblioteket. 

Eventuelt:� 

Neste møte: 7.februar kl.17 

 

 

 

Kl.17.00-19.30 

Nye saker: 

Info fra skolens ledelse:  

 

Neste møte:  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


