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2017-01-31 FAU-møte Grünerløkka skole, 
personalrommet: 
Til stede:  

1 grønn, Lars Eide; 3A, Arild B. Anda; 3B Rikke Hunsbeth; 4A Birgitte Schjøtt Kristensen; 4B, Anda 
Blay; 4B, Hilde Ultvedt Jones; 5A, Lene Jansen; 5C Helen Temple Rist; 6B, Einar Sneve 
Martinussen; 6C Therese (stiller for Ketil Nonslid); 7A, Jorunn Atterås 

Referent: Arild B. Anda 

Agenda: 

Vi framskynder punktet om arbeidsgrupper på grunn av Geir Listhaug som har møtt som leder av 
Skolemiljøgruppa. Han har barn i 2A men stiller uten stemmerett. Innkalling og konstitusjon av 
møte godkjent. 

Informasjon fra styret: 

Hilde Ultvedt er styrets ansvarlige for arbeidsgruppene. 

1. Arbeidsgrupper: 

a) Skolemiljøgruppa/Skolemiljøutvalget ved Geir: 

Geir orienterte om arbeidet til skolemiljøgruppa 

b) Integreringsgruppe (Anda): 

De er foreløpig to stk, Birgitte ønsker gjerne å bli med. Hovedtanken er å gjøre noe sosialt med flest 
mulig samlet, i form av en familiecafé hvor det ikke bare fokuseres på matlaging, men kanskje også 
skolearbeid/lekser. Det sees på som overkommelig med ett til to arangementer per semester. 

c) Nærmiljø/trafikkgruppe (Lene): 

Trafikklys: 

Line har søkt om å få lysende trafikkskilt med 30-sone i Toftes gate. Den er søkt via Birger 
Westlund/UDE.  

Belysning: 

Som følge av at skolegården har blitt brukt til narkotikasalg, gambling og overnatting er det et 
presserende behov for flere tiltak for å sikre skolegården mot følgene av slik aktivitet. FAU ber 
derfor skolen om å bringe opp for ASA og eventuelt Undervisningsbygg at enkle tiltak for fysisk 
sikring av skolegården gjennomføres snarest, mest spesifikt ønsker FAU full belysning av 
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skolegården fra Toftes gate og helt bak til idrettsplassen slik at all aktivitet i skolegården på 
kveldstid blir godt synlig. 

d) Fanegruppa (Einar): 

(Geir forlot møtet 19:30) Lene tegner Einar til gruppa for nærmiljø og trafikk hvor han følger opp i 
forbindelse med høring og prosess. Rikke melder overgang til skolemiljøgruppa. Ingen fra gruppa 
som har deltatt i arbeidet er representert.  

e) Mobbegruppe: 

Arbeidsgruppa som jobber mot mobbing er ikke representert i møtet. 

Oppfølging: 

i) Alle arbeidsgruppene får ansvar for å definere sine egne mål innen St. Hans, Hilde fra styret følger 
opp koordineringen av dette 

2. Oppfølging fra DS og kommunikasjon med skolen (Birgitte): 

Birgitte orienterte om siste møte med skolens driftsstyre (DS).  

3. Dagravning: 

Vi fordeler én forelder med ansvar for å organisere dagravning i vår. 

Første trinn: Lars Eide fra 1 grønn 

Andre trinn: Rune 

Tredje trinn: Arild 

Fjerde trinn: Birgitte 

Femte trinn: Helen 

Sjette trinn: Therese 

Syvende trinn: Jorunn 

4. Folkemøte: 

Birgitte orienterte. Det blir folkemøte på skolen den 27. april kl. 19 med politikere, SALTO og andre 
aktører. Planlagt agenda (foreløpig) er:  

1) Innledning ved FAU-leder 

2) Paneldebatt med inviterte deltakere 
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Innspill: 

Vi må kanskje avgrense geografisk og be om at man skjermer barn i visse deler av nærmiljøet, 
rundt skolen, etc.  

Det er viktig å skille retorisk mellom hva som er kriminalitet og hva som er oppfølging.  

Seilduken må inviteres.  

Oppfølging: 

i) Anda spør Caroline Roka om hun kunne tatt noen bilder av nærmiljøet rundt skolen for å illustrere 
mørke/forfall 

ii) Det blir arbeidsmøte om arrangmentet mandag 6. februar kl. 20:00 på Shamrock i Grünerløkkas 
hus 

(2. Driftsstyret (forts.): 

Birgitte orienterte.  

5. Eventuelt: 

Klassesammensetning: 

FAU ønsker enstemmig å oppfordre skolen til å redegjøre for hvilke fordeler det gir å starte 
skoleløpet med fire klasser på første trinn 

Møteplan framover: 

Arbeidsmøte 6. februar kl. 20:00 på Shamrock 

Ordinært FAU-møte 21. mars, hvor bydelsdirektør og SALTO-koordinator stiller, rektor bes 
orientere om trivselsundersøkelsen 

Folkemøte 27. april kl. 19:00 i gymsalen Mer informasjon kommer. 

Ordinært FAU-møte 23. mai 

FAU-styrets møteplan: 

Dette er de ordinære møtene foran FAU-møtene. FAU-representanter som ønsker å sette ting på 
agendaen bes kontakte Birgitte senest en uke i forkant av disse. 

6. mars 

8. mai 
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Diverse oppfølging: 

Arild sender epost til Venneforeningen med innspill om foreldreinnsats 17. mai 


