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Referat fra FAU-møte ved Grünerløkka skole 12.02.2019 
kl. 18:00 

1. Oppmøte 

Klasser som var representert i møtet: 

 Sandra Steeg, 1BLÅ 

 Arild Marthinsen, 1C-GUL 

 André Sjørup Anker, 1D-RØD 

 Stina Marie Eiet Hamberg, 1D-RØD 

 Vidar Sverre Lauritsen, 1GRØNN 

 Helge Birkelund, 2BLÅ 

 Trude Miliane Stensholt, 2GRØNN 

 Vibeke Skistad, 2GUL 

Maria Ducasse, for  Harald Bergersen Zeigler, 2RØD 

 Bjørn Heier, 3A 

 Anders Kjærmann Jensen, 3B 

 Åsta Farstad Vedeler, 3C 

 Karin Otelia Hauge Dalen, 4A 

John Henriksen, for  Wenche Viktorsdatter Paulsen, 4B  

 Morten Iversen, 4C 

 Arild Bergersen Anda, 5A 

 Therese Dorothea Dalsgaard Rørvik, 5B 

 Linda Larsen, 5C 

 Birgitte Schjøtt Christensen, 6A 

 Anda Blay, 6B  

 Sveinung Stølsnes Rørvik, 6C  

 Sara Dehlin, 7A 
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 Helen Temple Rist, 7C 

Forfall, ikke møtt: 

 Emma Hesselroth, 1C-GUL  

 Helge Birkelund, 7B 

2. Godkjenning av innkalling og agenda 

Godkjent 

3. Oppfølgingssaker fra forrige møte til behandling; orientering fra skolen, styret 

Rektor orienterer: 

• Rektor orienterte om ny, felles rutine for utviklingssamtaler. Den er basert på kartleggingsplaner, 
og inneholder et skjema som foresatte får med hjem i forkant av samtalen som man gjennomgår 
med elevene. I samtalen gjennomgås mål for kommende periode.  

• It’s Learning er ikke lenger i bruk for publisering av halvårsvurderinger.  
• Det er kommet en ny inspektør, ny spesialpedagog og ny miljøressurs, og man har da styrket 

bemanningen på området med én stilling 
• Det er ikke lov å bruke mobiltelefon i skoletid eller AKS-tid. Det innebærer at barn heller ikke kan 

ringe hjem i AKS-tid, de må henvende seg til de voksne på AKS og benytte AKS-telefonen. Barn 
som skal ringe når de kommer fram til skolen må gjøre dette før de går inn og før skolestart.  

FAU-leder innleder 

• Fra Driftsstyret: Det er overført et overskudd på cirka 3 millioner fra forrige regnskapsår. Det 
kommer en ekstra time leksehjelp, samt ny fargekopimaskin til lærerne.  

• Det må velges ny driftsstyrepresentant for de foresatte som skal sitte til 31.12.2020, vi stemmer 
over saken til slutt i møtet. 

4. Oppdateringer pågående aktiviteter 

Dagravning våren 2019 

Ansvarlig: Åsta Farstad Vedeler 

Åsta har laget et dokument for hvert trinn, lenke er sendt de trinnansvarlige. Maria Ducasse ble 
trinnansvarlig for 2. trinn.  

Skoledisko våren 2019  

Ansvarlig for oppstart: Helen Temple Rist, Birgitte Schjøtt Christensen 

Det bekreftes endelig senere, men første torsdag etter påske (den 25. april) er datoen det jobbes med 
å få til. 
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Fysisk miljø/Nærmiljø: 

Ansvarlig: Vibeke Skistad 

• Det ligger godt an til 30-sone i Toftes gate mot Birkelunden med fartsdumper 
• Det kommer et stort riggarbeid i forbindelse med arbeid på trikkeskinner i nærheten av skolen, 

Bjørn Heier møter med prosjektledelsen, spesielt med tanke på sikkerhet og skolevei. 
• et samlet FAU applauderer innsatsen Vibeke, Bjørn og alle som bidrar! 

Prosjekt Dragen (Fritidsklubb for hele bydelen, beliggende på Lakkegata skole) 

(Trenger en ansvarlig) 

5. Andre saker 

Valg av driftsstyrerepresentant til 31.12.2020 

Maria Ducasse ble valgt inn som representant, egen henvendelse sendes skolens administrasjon 

iPads og erstatningsansvar 

Foresatte som ønsker å diskutere rundt bruk av iPad oppfordres til å danne en egen undergruppe, 
gjerne utgått fra FAU. Det ble diskutert rundt praksis for erstatning. Inntil annen melding eventuelt 
måtte komme fra skolen forholder vi oss til følgende uttalelse: 

Når det gjelder erstatning av ødelagte nettbrett har vi en del utfordringer. Oslo kommunes 
ordensreglement for skolen har en paragraf om erstatningsansvar hvis skolemateriell ødelegges. 
Dette gjelder alle typer materiell som elevene får låne av skolen.  

På foreldremøtene ble det understreket at ingen skal måtte erstatte noe som ødelegges ved et uhell. 
Men ting som ødelegges med vilje eller grov uaktsomhet må elevenes foresatte erstatte. Dette gjelder 
alt fra ødelagte bøker til knuste ruter. 

Så har vi altså en utfordring med å definere hva som er uhell, og hva som er grov uaktsomhet eller til 
og med hærverk. Vi kan ta følgende eksempler: 

•  Lillesøster kastet nettbrettet ut av vinduet hjemme. 
•  Elev kastet nettbrett ned trappen på skolen. 
•  Elever tar nettbrettet ut av dekselet og mister det på gulvet slik at skjermen sprekker. 

(For ordens skyld: Dekslene kan festes skikkelig på nettbrettene. Dersom dere ikke får det til så gjør 
vi det på skolen. Undertegnede har festet flere deksler på skolen, men opplever til stadighet at 
dekslene tas av nettbrettene hjemme, og at elevene kommer med nettbrett der dekslet ikke sitter 
skikkelig på. De dekslene skolen har valgt er de eneste som beskytter skjermen og nettbrettet. 
Foresatte må sørge for at disse sitter skikkelig på. Dette ble også sagt på foreldremøtene) 
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•  "Nettbrettet lå på gulvet hjemme til lading og så kom jeg til å tråkke på det" er en forklaring vi har 
fått. 

•  Eleven glemmer seg og sparker til skolesekken hvor nettbrettet ligger/eller hiver sekken fremfor seg 
bortover gangen. 

Når elever kommer med knuste skjermer (eller til og med fullstendig ødelagte nettbrett), spør vi alltid 
hva som har hendt. Ut ifra svaret må vi så gjøre en vurdering om skaden kunne vært unngått. For å 
gjøre det enklere og billigst mulig har vi nå bestemt at foresatte selv kan ta nettbrettet til en butikk 
som skifter skjermer og få brettet reparert. 

Det er fint at FAU tar saken og diskuterer denne. Vi mener ikke at elever som har vært uheldige skal 
erstatte nettbrettene. Men der det ikke er gjort nok for å ta vare på nettbrettet (f.eks. sørge for at 
deksel er festet skikkelig), mener vi at det er rimelig å kunne kreve at skjermen skiftes eller i verste 
fall at hele nettbrettet erstattes. Det vil også bli strengere vurderinger jo eldre elevene blir, da det må 
kunne forventes at evnen til å ta vare på ting øker med alderen. 

Det er viktig at foresatte bidrar til å hjelpe barna sine til å ta vare på skolesakene. Bl.a. ved å sørge 
for at utstyret ligger på en trygg plass hjemme, at barna får med seg det utstyret de trenger på skolen 
og at foresatte også bruker tid med barna for å forklare viktigheten av å ta godt vare på utstyr skolen 
låner ut. 

(Den siterte teksten er sendt per e-post av assisterende rektor til et FAU-medlem den 24. Januar 2019) 

6. Oppfølgingssaker og møteplan fremover 

Neste møte i FAU er 2. april kl. 18:00 på skolens personalrom med mindre annet fremkommer av 
innkalling. Merk at dette avviker fra opprinnelig oppsatt møteplan. Innkalling kommer normalt en uke 
før. Spørsmål og saker til FAU kan meldes fortløpende til faugruner@gmail.com. Saker hvor man 
forventer et vedtak eller en uttalelse bes formulert skriftlig senest tre uker foran neste FAU-møte.  

Møtet hevet kl. 20:00 

For styret i FAU, 

Arild B. Anda 


