
Referat FAU Vollebekk Skole 
Onsdag, 28.11.2017 kl. 18:30-22:00 

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

Abdi, Trude Nygård og Camilla Stalsberg 

Forfall: Torgeir Granum og lene Pedersen 

Referent: Camilla Stalsberg 

 
 

• Godkjenning av referatet fra FAU møte 01.11.2017 : Godkjent 

 

• Informasjon fra skolens ledelse: SMU, Skolemiljøutvalget, blir kalt inn i januar. 

Ann-Catrin og Leif er våre representanter 
 
• Informasjon fra driftsstyret 
Til høsten starter 8. klasse opp og skolen ønsker innspill på om det skal brukes Ipad 
eller laptop som elektronisk hjelpemiddel. FAU diskuterte saken og disse 
problemstillingene og spørsmålene kom opp: 

Spørsmål Ipad: Er det for liten skjerm? Er det ergonomisk? Er det for mange deler 

hvis man må kople på tastatur, mus etc.? Tekstprogram, matteprogram? Hva med 

koding? PC kompetanse, blir den dårligere? Forberedelse til arbeidslivet? Hvordan 

hard det gått i videregående skole, høre med Utdanningsetaten? 

Fordeler Ipad: Lærere ser via program hva barna driver med, liten, veier lite, kjent 

verktøy og har fremtidige muligheter og programvare eks nasjonale prøver 

Spørsmål PC: tyngde, ytelse 

Fordeler PC: kompatible verktøy, forberedelse til arbeidslivet 

Hva er prisforskjell, kan man ha begge deler? Hva med å starte med PC i 5.klasse, 

forberedelse.  

FAU er delt i synet på hva som burde anbefales og ønsker tilbakemelding på 

spørsmålene 

Tonsenhagen skoles 7. trinn, som skal begynne i 8. trinn til høsten, har vært på 
befaring, se referat 

 

 



Pågående saker: 
 

• 17-05 – Stiftelse av forening 
o FAU ble godkjent som forening med org. nr. 919859253 

 
• 17-08 – Tradisjoner: 

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

av (klassekontaktene).  
o 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. Frist 15.desember. 

o Hudøy: Forslag: FAU-medlem fra Løren skole inviteres i begynnelsen 

av 2018 for å diskutere organiseringen, de har også mulige alternativer 

for 2019. 

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 komité. Frist for tilbakemelding er 1.12.2017. Leif har sjekket for 

muligheter med korps fra Tonsenhagen. Det kommer mer info etter 

hvert. FAU og klassekontakter er pådrivere og tar det på 

juleavslutningene klassevis. 

o Forslag: Motivasjonskveld i 9. trinn med foredragsholder Obligatorisk 

for elever. Foreldre blir invitert. 

o FAU ønsker å arrangere disko til våren, en ukedagskveld i februar. 

Foreløpig er onsdager best, men hvis ledelsen får vite om dato tidlig, 

kan de «stenge» utleie denne dagen. Diskoansvarlig 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 
o 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) 

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

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

kommer tilbake til dette. 

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

arrangement 

 

• 17-11 – Bok og vaffel dag 

o Sammendrag: Det kom 5 kasser med bøker, veldig bra! Fikk et 
overskudd på vaffelsalg på 305kr. 



 

• 17-12 – FAU Ruseløkka skole 

o Møte med leder, Leif hører om hva vi kan samarbeide om, evt. et felles 
møte.  

 

• 17-13 – Organisering av foreldre 

o 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? 

o Camilla forteller litt fra kurset hos Oslo KFU.  

 

• 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.  

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 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. 

 

• 17-17 – Foreldremøte 17.01.2018 

o Hva kan FAU bidra med? (”Barnas Trygghet” Frivillig organisasjon. Kan 
komme gratis og holde foredrag. 

o 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. 

Nye saker: 
 

• 17-18 Natteravn 

o 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 tar kontakt og gir 
ytterligere info til FAU. 

 

• 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. Leif snakker med skolen og hører om FAU kan hjelpe til med 
en ny henvendelse til omsorgsbygg. 

 

• 17-20 Klassekasse 

o 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 

o 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.  

 

• 17-22 Bibliotek 

o FAU ønsker at AKS bruker biblioteket. Vi ønsker at skoleledelsen gir 

tilbakemelding på dette til Baseleder. 

Eventuelt: 

• Vi ønsker at trafikksituasjonen skal være et fast punkt på agendaen på FAU-

møter.  

• Oslo KFU hadde Skolegruppemøte forrige uke. Leif og Camilla deltok.  

o Det skal komme en ny App fra Utdanningsetaten hvor all 

kommunikasjon mellom hjem og skole skal foregå. Denne skal lanseres 

høsten 2018. 

o Vi ble presentert resultatene fra avslutningseksamen fra skolene i 

gruppe C og D som vi tilhører. 

• Klær: Skolen ønsker et lite lager med ullklær og dresser til en lånekasse til 

turer etc. De ønsker hjelp fra FAU til å samle inn dette. Vi er positive til dette 

og organiserer en liten innsamling sammen med klassekontaktene. Skolen 

burde også sende ut info om hvordan kle seg i kulden på flere språk. 

• Oppfølging av en tidligere sak: På et tidligere FAU møte hadde vi en diskusjon 

om at noen barn på Vollebekk + hadde hatt noen uheldige episoder med barn 

fra 1.klasse. Skolen skulle da organisere at Vollebekk + skulle ha friminutt på 

andre tider enn ordinærskolen. Dette ser vi ikke har skjedd, og det er 

tilbakemeldinger på barn som fortsatt blir utsatt for voldsom lek og spark fra 

større barn fra Vollebekk+. FAU ønsker at skolen tar initiativ til ny ordning 

snarest da flere barn kvier seg for å gå ut I friminuttene. 

Neste møte: 

10. januar 2018 kl.17 
 

 


