
Referat fra FAU-møte Grünerløkka skole 14.01.2020

Status 
oppf. Status sak Ansvarlig Frist

Camilla Linnerud Lilleaas 1RØD

Andreas Bjørklund 1BLÅ

Benedicte Dragseth 1 GRØNN

Roger Sørøy 1GUL

Danny Wulf 2RØD

Knut Galta 2GRØNN og 4C

Emma Kristina Hesselroth 2GUL

Harald Bergersen Zeigler 3A

Morten 3B og 5C

Maria Ducasse 3C (for Camilla)

Bjørn Heier 4A og 6B

Mette Ballovara 4B

Wenche Viktorsdatter Paulsen 5B

Arild B. Anda 6A

Maja Langehaug 6C

Birgitte Schjøtt Christensen 7A

Anda Blay, 7B

Helen Rist SMU

Til orientering1. Oppmøte

Ingen spørsmål til innkalling og agenda

Til orientering2. Innkalling og agenda

Ny rektor Cathrine Mortensen møtte FAU for første gang, velkommen til henne. Hun 
vil stille på kommende møter. 

Rektor orienterer

Det er kalt inn til driftsstyremøte 16. januar. Driftsstyremedlemmer er fortsatt 
Birgitte og Maria Ducasse.

Helen Temple Rist tar gjenvalg til Skolemiljøutvalget, og er foreldrerepresentant 
sammen med Roger Sørøy.

Styret orienterer

Til orientering3. Oppfølgingssaker fra forrige møte til behandling; 
orienteringer

Andreas Bjørklund blir med i gruppa.

Knut minner om at det nå finnes en midlertidig flerbrukshall på Sirkustomta 
(området mellom Ola Narr og Botanisk Hage, samt et nybygget skateanlegg i 
tilknytning til Lakkegata skole

Til oppfølging
⭕

 Ny- Arild kaller inn gruppa til et første møte

TBAFlerbrukshallen

Til orientering4. Oppdateringer pågående aktiviteter
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Det står fortsatt ubrukte midler man kan søke om, vi venter fortsatt på svar.

Morten IversenSvømmeopplæring

Birgitte Schjøtt 
Christensen

Tilpasset opplæring

Liste for dagravning er blitt sendt ut med referat, det ligger også på FAUs 
hjemmesider. 

Informasjon for vårens dagravning er ikke klar enda. I mellomtiden kan den som vil 
lese de etiske retningslinjene som vi har til felles med Natteravnene

Wenche V. PaulsenTil oppfølging
⭕

 NyVi henstiller til skolen om å delta i foreldremøter om dagravning, det er ønske om å 
gjøre dette fast. Vi ønsker at foreldremøter for vårhalvåret holdes på et tidligere 
tidspunkt enn det har vært hittil

Wenche V. PaulsenDagravning

Helen melder at elevene i Skolemiljøutvalget sier at alle er fornøyd med 
mobilforbudet og synes det gir et bedre skolemiljø.

Vibeke SkistadSkolemiljø

Gruppa jobber med ballbinge og andre saker

Vibeke SkistadUtemiljø

Arrangeres på nytt før påske, dato ikke klarlagt enda.

Birgitte Schjøtt 
Christensen

Skoledisco vår 2020

Andreas Bjørklund leder gruppa og kan kontaktes om flere er interesserte. Gruppa 
konstituerer seg selv.

Andreas 
Bjørklund

Omdømme

Den lovfestede prosedyren for håndtering av mobbing er omtalt på skolens 
nettsider.

Birgitte Schjøtt 
Christensen

Til oppfølging
⭕

 NyStyret ber rektor om resultater fra elevundersøkelsen og trivselsundersøkelsen til 
neste møte

Mobbing

StyretTil oppfølging
⭕

 NyDet er et ønske fra FAU at foreldremøter holdes så tidlig som mulig i begge 
semestre/halvår. Per i dag står det i skolens årshjul at vårens møte skal holdes 
innen uke 12.

Tidfesting av foreldremøter

Alle representanter bes snakke med kontaktlærer om de ønsker utlevert 
klasselister. Lister skal ikke deles uten eksplisitt samtykke fra de som opptrer 
på den.

Klasselister

5. Andre saker 

Neste møte er 25. februar kl. 18:00 på skolens personalrom, saker bes 
meldt styret i god tid, snakk med klassens FAU-representant.

Neste møte:

https://www.natteravn.no/om-natteravning/etiske-retningslinjer/
mailto:bjorklundandreas@hotmail.com
https://grunerlokka.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-velferd/rett-til-trygt-og-godt-skolemiljo/
https://grunerlokka.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-velferd/rett-til-trygt-og-godt-skolemiljo/

