
Referat fra FAU-møte Vollebekk Skole 
Onsdag, 27.09.2017 kl. 19-22.15 

 

Tilstede: Leif Algermissen, Torgeir Granum, Ann-Catrin Monge, Line Esborg, 

Kathrine Larsen, Nina Rygg og Camilla Stalsberg 

Forfall: Ingen 

Referent: Camilla Stalsberg 

 

Informasjon fra skolens ledelse 
o Onsdag 20.9-17 var første Driftstyremøte  på Vollebekk skole. Ola Steig 

fra partiet Rødt ble leder, og Line Esborg fra FAU ble nestleder. På 

møtet ble alle ”skolert” om hva et driftstyre er og hvilke oppgaver det 

har. 

o Det var Byrådsbesøk fredag 22.9-17 og byråd for Oppvekst og 

kunnskap, Tone Tellevik Dahl, besøkte 1.trinn. Hun var bla. nysgjerrig 

på oppstart og utfordringer i området, og oppfordret skolen til å tørre og 

stille spørsmål. 

o I dag har det vært møte med PPT, (Pedagogisk-psykologisk tjeneste). 

Det ble gitt info. om rutiner, erfaringer etc. De skal være inne i 

alle1.trinn klasser og gi tilbakemelding til lærere. 

o I går var det møte med saksbehandler i barnevernet, skolen ønsker 

relevant info. i saker som angår dem. 

o 1.trinn er snart ferdig med utviklingssamtaler, 2.trinn skal ha dette etter 

høstferie. 

o Alle elever er kartlagt ift norsk, og de som trenger paragraf 2.8 vedtak 

(særskilt norskopplæring), er fanget opp. 

o Det er fortsatt noen tekniske utfordringer i skolebygget, bla. sikringer 

som går og magnetdører som åpner seg Dette er det reklamert på. 

o I tillegg er det noe utfordringer ift trafikksituasjone, bla. at fotballbanen 

og ballbingen ligger slik til at baller går ut i Vollebekkveien. Løsningen 

kan være å sette nettene annerledes for å hindre dette. 

 
 

Informasjon fra driftsstyret 
o Møteplan for driftstyret: 15.11-17, 18.1-18, 21.3-18, 23.5-18 

o Det har blitt parkering forbudt-skilt i hele Vollebekkveien. Dette har ført 

til at bilene kjører fortere, og de ansatte har lite parkeringsmuligheter. I 

tillegg er det utfordringer ift levering og henting av skolebarna. Noen 

foreldre har kjørt inn i skolegården for å levere og hente, dette må det 

informeres om at ikke er lov. 

 

 
 
 



• 17-03 – Vedtekter 
o Det tilsendte dokumentet ble diskutert, tilbakemelding sendt på mail er 

tatt hensyn til (taushetsplikten). Leif redigerer etter dagens innspill i 

møte, og sender ut på mail til FAU for godkjenning. 
  

• 17-04 – Velge ansvarlige til forskjellige områder 
o Nestleder: Torgeir Granum 

o Kasserer: Ann-Catrin Monge 

o Sekretær: Camilla Stalsberg 

o Trafikksituasjon rundt skolen: Torgeir Granum 

o Skolefotografering: Line Esborg 

 

• 17-05 – Stiftelse av forening 
o Stiftelsesdokumentet ble signert av alle og Leif sender det inn til 

Brønnøysundregisteret. 

 

• 17-06 – Mandat 
o Det tilsendte dokumentet ble diskutert og det kom endringsforslag. Leif 

sender ut revidert versjon på mail til FAU for godkjenning. 

 

• 17-07 – Klassekontakter 
o FAU lager informasjonsskriv til klassekontakter for å gi oversikt over 

oppgaver. Ann-Catrin lager forslag i ny mal, innspill til tekst må komme 

på mail til FAU innen 10.10-17. 

o FAU ønsker å ha infomøte med klassekontaktene 1.11-17 kl.17.30 med 

påfølgende FAU-møte. Skoleledelsen deltar også. 

 

• 17-08 – Tradisjoner 
o Vennegrupper: Noen klasser har startet opp med lister andre ikke. 

Viktig at alle klassekontakter snakker med hverandre slik at de kan 

utveksle erfaringer hvordan dette praktisk gjennomføres. Skolen 

oppfordrer til at alle klasser har vennegrupper, da dette er en fin måte å 

inkludere alle barna. Klasse 2a har fått og Camilla sender skrivet til Leif 

for distribuering til klassekontaktene. 

o Bursdagsfeiring: skolen og FAU oppfordrer til at alle i en gruppe blir 

invitert hvis invitasjonene skal distribueres på skolen. Eks. alle 

jentene/guttene i klassen etc. Viktig med dialog foreldre og barn 

imellom. 

o Hudøytur(er): Utdanningsetaten jobber med retningslinjer hvor 

gratisprinsippet skal være førende. Hvis vi ønsker dette, trenger vi lang 

planleggingstid, så første aktuelle år blir 2019. Camilla inviterer 

ressurspersoner til et FAU-møte for å gi informasjon om organisering av 

tur. 



o Juletradisjoner : Det er langt til Tonsen kirke, 1,8km, så det blir ikke 

kirkebesøk. Men skolen ønsker noen norske tradisjoner. Diskuterte 

ulike måter å markere Julen på, dette kommer skolen og FAU tilbake til. 

o Skoleavslutninger (jul, sommer): I starten ønsker vi felles avslutninger. 

Klassekontaktene og FAU samarbeider om arrangementene. 

o 17. Mai: Foreldredrevet arrangement, det må diskuteres om vi ønsker 

dette. Må event. opprette 17.mai komite. Skolen bidrar i toget i sentrum 

og søker om plass, 1.klasse vil få tilbud. Skolen innhenter anbud på 

fanedesign, FAU representant Ann-Catrin kan være behjelpelig med 

design. 

 
• 17-09 – Årshjul / årskalender 

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

leser gjennom Forslag til årshjul som er sendt ut i vedlegg fra Leif. 

Dette blir sak på neste møte. 

 

• 17-10 – Organisatoriske ting 
o Lagring av dokumenter: vi skal benytte Dropbox knyttet til epost. Leder 

av FAU er administrator. 

o Epost er oprettet: fau.vollebekk@osloskolen.no 

o Konto: Ann-Catrin order dette i Dnb. 

o Safe på skolen kan benyttes av FAU i eget skrin. 

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

o Event. kortterminal, iZeddle vurderes, vi avventer saken til planlegging 

av et arrangement. 

 

• 17-11 – Bok og vaffel dag 
o FAU er ansvarlig for organisering av denne dagen. 

o Dato: 8.11. Kl.16-18, Ann-Catrin lager flyer. FAU ber klassekontaktene 

ordne vafler og saft på fellesmøte 1.11-17. 

 

• 17-12 – Møteplan 
o Skoleledelsen ønsker at møtene starter senest kl.17.30 de gangene 

skolen deltar. 

o Neste møte er 1.11-17, etter fellesmøtet med klassekontaktene. Vi 

lager møteplan for 2018 i dette møtet.  

 

 

Eventuelt:  
Fra foreldrene:  

o Trygg skolehverdag. Det meldes om voldsepisoder i 1.trinn av elever 

fra Vollebekk +. Skolen kjenner til episodene og jobber med dette. Det 

vurderes friminutter på ulike tidspunkt. 



o Elever har blitt observert i gravemaskiner, dette har skolen utført tiltak 

rundt. 

o Det er ønskelig med gjerde rundt skolen. Skal dette utføres må ulike  

etater snakke sammen og dette er ikke noe skolen kan ordne selv. 

Skolen kontakter de etatene dette gjelder og gir tilbakemelding om 

prosess. 

o Det har kommet tilbakemeldinger på at ansatte på AKS ikke hilser eller 

sier hadet til alle barna, skolen tar dette videre. 

 

Diverse fra FAU: 

o Line har henvendt seg til flere leverandører for skolefotografering. Vi 

ønsker på bakgrunn av dette å gå videre med Ariel. Det er ønske om 

fotografering etter høstferien. Leif hører med skolen hvordan dette skal 

organiseres videre. 

o Vi ønsker å ha møte med Ruseløkka FAU for å bli kjent med dem. 

Fastsettelse av dato gjøres på neste møte. 

o Representanter fra FAU i SMU: Leif og Ann-Catrin 

o FAU ønsker å rekruttere flere til FAU, Leif kontakter skolen for hvordan 

gjøre dette.  

o Varaene til FAU innkalles til neste møte, og ønskes inn som faste 

møtedeltakere fremover. 

 
 
 


