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Status sak Ansvarlig

Andreas Bjørklund, 1 BLÅ

Thomas Seeberg Torjussen, 2 BLÅ

Emma Hesselroth, 2 GUL

Ruth Grasaasen, 2 GRØNN

Inger Heiberg Woxholtt for Danny Wulff, 2 RØD

Vibeke Skistad, 3A

Morten Iversen for Camilla Dingsøyr, 3B

Jan Erik for Bjørn Heier, 4A

Helen Rist for Mette Ballovara, 4B

Wenche Viktorsdatter Paulsen, 5B

Morten Iversen, 5C

Arild Bergersen Anda, 6A

Therese Dorothea Dalsgaard Rørvik, 6B

Maja Langehaug for Linda Li Berg, 6C

Birgitte Schjøtt Christensen, 7A

Anda Blay, 7B

Katja Hecht-Johansen, 7C

Karin Otelia Hauge Dalen, 5A

Roger Sørøy, 1 GUL

Knut Galta for Serilinn Erlandsen, 4C

Benedicte Dragseth, 1 GRØNN

Camilla Linnerud Lilleaas, 1 RØD

Meldt forfall:

Til orientering1. Oppmøte

Møtet ble holdt som webinar i Zoom, ingen kommentarer til innkalling og 
agenda

Til orientering2. Innkalling og agenda

- Rektor orienterer

Til orientering3. Oppfølgingssaker fra forrige møte til behandling; 
orienteringer
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Cathrine orienterte om situasjonen på skolen siste måneder. Det er dessverre 
mange arrangement som må avlyses eller utsettes, inkludert besøksdag: Men 
barna er flinke til å følge regler.

Ny assisterende rektor Marianne Fiskaa presenterte seg. Hun kommer fra stilling 
som rektor på Rasta skole i Lørenskog. FAU ønsker henne velkommen og lykke til i 
jobben!

Syke barn: En del foreldre lurer på presise retningslinjer for når barn må være 
hjemme fra skolen. Informasjon om dette finnes på Utdanningsdirektoratets 
nettsider. Luftveissymptomer er det aller, aller viktigste å være obs på, og dersom 
noen i familien/husstanden har symptomer på sykdom i luftveier skal ikke barn 
heller gå på skolen. 

iPads må leveres inn til skolen før sommeren

[Informasjon på epost etter møtet]: Alle kontaktlærere har fått beskjed om at det må 
velges FAU-representanter før sommeren

Noen positive erfaringer har kommet med krisen, ungene er veldig flinke til å følge 
regler på skolen!

Sofienberg skoles FAU ønsker samarbeid med FAU på Grünerløkka skole for å 
jobbe for større skolegård. Dette er en sak FAU er enige i at er viktig, og alle barn 
som sogner til Grünerløkka skole har Sofienberg som sin ungdomsskole. Ønsker du 
å engasjere deg i dette, send en epost til faugruner@gmail.com

Foreningen FAU Grünerløkka skole er nå godkjent forening i 
Brønnøysundregistrene og vi har opprettet bankkonto (se stiftelsesdokumenter m.v. 
på skolens hjemmesider). På denne kontoen er det nå satt inn kr 114 000 i 
frivillighetsmidler tildelt fra bydel Grünerløkka. Foreningen holder ett årlig årsmøte 
hvor ”generalforsamlingen” utgjøres av det skoleårets valgte representanter, neste 
årsmøte holdes i høst. 

Tre barn ved skolen har i samarbeid mellom FAU, barnevern og skolen fått 
bredbånd og mobiltelefon for å kunne delta i hjemmeskoleopplegg under 
nedstengingsperioden i vår. Utleggene har blitt dekket av det offentlige.

- Styret orienterer

Det har vært arrangert ett møte på Teams

Referat finnes på skolens hjemmesider. Skolen er økonomisk godt stilt 
sammenlignet med andre skoler og Cathrine jobber strategisk med tidligere års 
underforbruk. 

Birgitte Schjøtt 
Christensen

Driftsstyret

Ikke noe nytt å melde

Morten IversenFlerbrukshallen

Morten IversenSvømmeopplæring – utgår inntil videre

Det har vært gått dagravning noen uker i vår før vi i slutten av april startet med den 
ordinære dagravningen. Vi har gått litt større runder i nærmlijøet.

Bydelen, skolen, polititet og Salto oppfordret FAU til utvidet dagravning under 
skolestengingen på grunn av koronatiltakene. Dette løste vi gjennom FAU og 
«DAGRAVNER LØKKA«-siden på Facebook. Ordinær, klassevis dagravning er nå i 
gang. Sosiallærer og bydelen melder nå om økt aktivitet på Dælenenga etter 
skoletid og har derfor omtalt dagravningen som et ønsket og positivt tiltak. 

Wenche V. PaulsenDagravning

Vibeke SkistadSkolemiljø

Til orientering4. Oppdateringer pågående aktiviteter

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/informasjon-til-foreldre-med-barn-i-skolen2/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/informasjon-til-foreldre-med-barn-i-skolen2/
mailto:faugruner@gmail.com
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 Vibeke har vært på en god befaring med skolens ledelse for å snakke om utbedring 
av skolegården og hva vi foreldre kan bidra med. Korona-situasjonen ser faktisk ut 
til å fremskynde en del aktiviteter/utbedringer. 

Vibeke SkistadUtemiljø

Birgitte Schjøtt 
Christensen

Skoledisco – utgår inntil videre

Flere som vil jobbe med omdømme saker er velkomne til gruppa! Meld interesse til 
bjorklundandreas@hotmail.com

Andreas 
Bjørklund

Omdømme

StyretTil oppfølgingVi ber rektor om at det avholdes foreldremøter av foreldrerepresentanter til neste år 
på alle trinn foruten neste års 1. og 3. trinn hvor klasser ikke er klare enda.

Skolen orienterer om opplegg for foreldremøter

FAU-styret sender ut info på epost om første møte til høsten

Styret i FAU møtes én gang til før sommerferien, og følger opp med én runde 
informasjon til om foreldreengasjement fra høsten av.

Tusen takk for innsatsen til årets representanter som nå var med i siste felles 
FAU-møte før sommerferien, og tusen takk til skolen for samarbeidet

StyretTil orienteringValg av neste års FAU

5. Andre saker 

mailto:bjorklundandreas@hotmail.com

