
Referat FAU Vollebekk Skole 

Onsdag, 11.04.2018 kl. 17:00-20:30 
 

Til stede: Leif Algermissen, Camilla Berglund, Camilla Stalsberg, Lene 
Pedersen, Line Esborg,  
Forfall: Torgeir Granum, Suad Abdi, Ann-Catrin Monge, Trude Nygård 

Referent: Camilla Stalsberg 
 

• Godkjenning av referatet fra FAU møte 07.02.2018 

o Godkjent 

 

• Informasjon fra skolens ledelse 
 

o 17.mai:Skolen har sendt ut påmelding til morgenarrangement 
og buss t/r sentrum i dag 11.4. Buss går 9.45. Retur fra 
Rosenkrantz gt. er foreløpig uklart pga togets lengde. Se skriv. 

o Arrangement på skolen kl.14.30-16.30, 17.mai komiteen 
kommer med eget skriv. 

o Fanen skal være klar til 17.mai 
• SMU:Brukerundersøkelse for skolen og AKS er ute, når 

resultatene kommer vil dette diskuteres.En sosiallærer jobber 
50%. Det blir elevundersøkelser fra 5.trinn, neste år blir det 
8.trinn. 

• Det er søkt 90 elever til 8.trinnet. 37 elever hører til 1.trinnet 
med oppstart til høsten, men mange søker som ikke tilhører 
skolegrensen. 

• Vollebekk fabrikker:De ønsker å ha et samarbeid med skolene 
i bydelen. Spesielt i forhold til AKS, dette stiller skolen seg 
positiv til. Fabrikken skal i utgangspunktet være der i 2 år. 
Ønsker også samarbeid med Vollebekk +.  
 

 

• Informasjon fra driftsstyret 
• Ikke vært avholdt møte siden sist. 

 

• Økonomi 

FAU har ca.1000kr 

 

• AKS 
o Ikke vært avholdt nytt møte. FAU har noen punkter som vi 

ønsker å drøfte på neste FAU-møte. 

 

 

 

• Trafikksituasjon 



o Leif skal ringe politiet og be om trafikk kontroll, da vi opplever at 
det kjøres svært fort i gatene rundt skolen. 

o Leif kontakter Trafikketaten og ber om befaring og oppføring av 
fartsdumper i Vollebekkveien 

o Trafikkagentene App, oppfordrer alle til å rapportere i Appen. Vi 
trenger en 7-sifret kode, denne koden får hvert enkelt barn fra 
sin kontaktlærer. Camilla Berglund sender mail til rektor med 
spørsmål om koder. 

 

Pågående saker: 
 

• 17-08 – Tradisjoner 
o 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. 

 Skolens kommentarer: postmottaket er mottaker av 
henvendelser om bursdager. Mailadresse: 
vollebekk@ude.oslo.kommune.no 

 Det best egnede lokalet er områdene rundt 
Kunnskapstrappen + mat og helse 1. 

 Helgeutleie blir prisen på tilsynsvakt, ca.1000kr 
 Søsken kan også søke, skolen vurderer kapasitet 
 Hvis man skal forberede bursdag før kl.17 må det avtales 

med skolen ift nøkler, bord, stoler etc.. Vaktmesteren må 
vite behov for stoler og bord dagen før. 

 Anbefaler at bursdager ikke starter før kl.17. Bygget 
stenger kl.22.00 

 Anbefaler at bursdager er mandag-fredag. 
 

 

o Hudøy: 
 Hanne Opsahl Austad fra Løren skole er invitert for å 

diskutere organiseringen, de har også mulige alternativer 
for 2019. 

 Vi ble presentert for Løren sin modell, og kan få hjelp 
med praktisk informasjono.l fra dem. 

 Kontakte Silje Borkhus Otnes i Hudøystiftelsen for å 
forhøre om søknadsprosess.  

 FAU er positive til at Vollebekk skal arrangere tur neste 
år. Vi søker da det er et svært populært arrangement, så 
kan vi heller avbestille hvis vi ikke får nok påmeldte. 

 FAU må også tenkte på hvor vi kan søke midler 
 FAU ønsker et avklaringsmøte med skoleledelsen for å 

høre hva skolen tenker om Hudøy deltakelse og modell 



 

o 17. Mai: 
 Leif har sjekket for muligheter med korps fra 

Tonsenhagen. Det kommer mer info etter hvert. 
 Møte med klassekontaktene: Klassekontaktene har laget 

en 17. mai komité av 11 foreldre fra 1. og 2. trinn og er 
allerede i gang med planlegging. 

 Det ble sendt ut et skriv om interesse i ranselpost. 54 av 
72 fra 1. og 2. trinn har meldt interesse om å komme med 
minst 260 personer. V+ har også meldt interesse men vi 
har ingen tall. 

 

o Forslag: Motivasjonskveld i 9. trinn med foredragsholder 
 Obligatorisk for elever 
 Foreldre blir invitert 

 

o Skoledisco: 
 Oppsummering:  

 

• 17-09 – Årshjul / årskalender 
o Første online utkast av årshjulet på 

https://create.plandisc.com/4fwtJfr 
 

• 17-10 – Organisatoriske ting 
o Konto: FAU har opprettet 2 kontoer i Storebrand. 
o Safe på skolen kan benyttes av FAU i eget skrin 
o Vipps: Ann-Catrin ordner et 5 sifret nr. 

 

• 17-16 – Kommunikasjon med foreldre 
o 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. 

o 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 har laget 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. 
 

• 17-18 Natteravn 
o 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. 

o 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. 

o Første tur planlagt 16. april 
 

• 17-19 Søppel på nabotomten 
o 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. 

 

• 18-02 Trafikksituasjon 
o 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. 

 

Eventuelt: 
 
 

Neste møte: 

•  

 


