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Møte	i	FAU	ved	Grünerløkka	skole	
09.01.2018	
Referent: Arild B. Anda 

Agenda:	

1.	 Innkalling	og	oppmøte	 1	

2.	 Status	for	arbeidsgrupper	 2	

3.	 Besøk	fra	SALTO	og	Dragen/Slurpen		ved	Camilla	Farstad	og	Joachim	Jensen	Fuglerud	 4	

4.	 NyJ	fra	DriKsstyret	på	skolen	ved	BirgiJe	 5	

5.	 Oppfølgingsoppgaver	 5	

 

 

1. Innkalling og oppmøte 

Frammøtte var: 

Thor Helge Birkelund, 1BLÅ 

Vibeke Skistad, 1C-GUL 

Åshild Beate Fjærgård, 1D-RØD 

Anne Kieding Presthus, 1GRØNN 

Elisabeth Mørch Nilsen, 2A 

Camilla De Ferry Smith, 2B 

Tore Alvestad, 2C 

Åsta Farstad Vedeler, 2D 

Karin Otelia Hauge Dalen, 3A 

Rune Carlsen, 3B 

Morten Iversen, 3C 

Arild Bergersen Anda, 4A 

Bjørn Heier, 4B 
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Birgitte Schjøtt Christensen, 5A 

Andarata Mustapha Blay, 5B 

Hilde-Gunn Olsen, 5C 

Adela Askeland, 6A 

Helen Ruth Rist, 6C 

Marit Fjærestad Eidet, 7B 

Pia Holden, 7C 

Klasser som ikke var representert: 

4C 

6B 

7A 

2. Status for arbeidsgrupper 

Generelt 

- Alle grupper gjennomfører minimum én aktivitet/arrangement dette semes-

teret 

- Alle grupper kan vurdere å søke/samarbeide om å søke tilskudd fra Oslo 

kommune, se mer her. 

- Sparebanksstiftelsen har søknadsfrist 1. februar og 1. september, alle grup-

pene rådes til å undersøke legater for finansiering dersom dette trengs for å 

gjennomføre de tiltak man ønsker å gjennomføre 

- Gjensidigestiftelsen, som et annet eksempel har søknadsfrist 1. september.  

Skolemiljø v/Helen Rist 

- Møte ble avholdt 5. desember med Helen, Morten, Ingrid og Eva 

- Diskusjon om å få bruke Festsalen, skolemiljøgruppa sender henvendelse til 

skolen 
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- Ønske om å lage en google-mappe med ressurser, instrukser etc. som det 

lenkes til fra skolens offentlige nettside 

- Si Hei-kampanjen: Skolen vurderer Si Hei-kampanje etter modell fra Bjørn-

dal for å få så vel voksne som barn til å se hverandre og hilse på hverandre 

når de møtes. Rektor støtter ideen. 

- Birgitte: Det er et punkt på skolens handlingsplan hvor det med hilsing er et 

tema. Dette gjøres i en vennskapsperiode etter vinterferien. Det er syv lærere 

som eksplisitt jobber med dette, herunder Marte Ydstie på 1. trinn.  

Integrering v/Anda Blay 

- Fokus på mødre; temakvelder, matlaging, etc. Man håper på å få benyttet 

skolens lokaler 

- Leksekurs/leksehjelp også for foresatte 

- Gruppen søker om tilskudd fra bydelen samt skolen om å benytte deres loka-

ler 

- Det er ønske om én gang per måned fram mot sommeren 

Nærmiljø v/Vibeke Skifstad 

- Første målsetning er å få blinkende skilt med fartsgrense over Vogts gate 

- Andre målsetning er tiltak for å jobbe for ryddige omgivelser 

Fritidsklubb/Dragen 

- Ønsker primært å tilrettelegge for at barna ved skolen kommer seg til Dragen 

- Første målsetning: Få til et samarbeid mellom AKS ved Grünerløkka og Dra-

gen 

- Andre målsetning: Prøve ut et eget opplegg på skolen og starte opp dette 

semesteret med å lage én kveld før sommeren gjennom samarbeid med elev-

rådet 
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3. Besøk fra SALTO og Dragen/Slurpen  ved 
Camilla Farstad og Joachim Jensen Fuglerud 

SALTO jobber med FAU ved alle skoler i bydelen samt Møllergata som huser mange 

elever herfra 

Hva er FAU opptatte av? 

Hva er forskjellen mellom Dragen og Slurpen? 

Dragen ligger på Slurpen, som ellers driver en hel del aktiviteter i bydelen. 

Dragen juniorklubb er for aldersgruppen 8-14 år 

Hvorfor er startalder 8? 

Man trenger et par år på å gjøre barna husvarme før og Dragen har litt lenger 

åpningstid enn AKS. se mer på hjemmesidene eller Facebooksidene 

Aktiviteter og tilbud 

- Aktiviteter: Seiling, matkurs, turer, overnattingsturer hytte og telt. Man øns-

ker mer familiefokus og deltakelse fra foreldre på disse turene 

- Ferieaktiviteter: Da er det flere elever fra Grünerløkka skole enn ellers 

- Turngruppe har nå startet etter initiativ fra foresatte ved Grünerløkka 

- Storefri-aktiviteter ved Grünerløkka skole hver fredag for 7. trinn med ansatte 

fra Dragen med formål å skape nye sosiale relasjoner på tvers av etablerte 

vennegjenger 

- Tilbud til familier/foresatte: Låne lokaler i helgen til å arrangere bursdag, 

etc. Kriteriene er: 

- Hele klasser må inviteres, man kan strekke seg til å si alle guttene eller alle 

jentene 

- Et par timer kan være tilgjengelig 

- Sinsen kulturhus disponerer hytte/hus på Malmøykalven tilgjengelig for barn 

i bydelen 
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Flere spørsmål 

Vibeke: Rapporterer politiet videre til SALTO når det har vært hendelser? Hva vet man 

egentlig om omfang? 

Alt som meldes til politiets operasjonssentral vil gå videre til bydelens/SALTOs 

to polititjenestemenn som jobbe med forebygging 

Dagravning 

Camilla: "Det gode møtet", FAU med SALTO arrangerer en felles kveld som en opp-

start på sesongen om hvordan møte unge, samtaleteknikk, mm. Dette blir den 15. 

mars kl. 18:00 i skolens gymsal. Mer informasjon kommer. 

4. Nytt fra Driftsstyret på skolen ved Birgitte 

- Forslag til budsjett for 2018 er vedtatt, og skolens økonomi er sunn. Alle ele-

ver får iPads fra høst 2018. AKS har en sunn økonomi, så godt som alle elever 

1.-4. går på AKS. 

- Det skal jobbes med miljø og bærekraft og minske bruken av engangsbestikk 

mm. 

5. Oppfølgingsoppgaver 

- Flytte opp og fremheve politiets spesifikke kontaktnummer på Dagravne-

gruppen på Facebook 

- Lage Facebook-event for den 15. mars i skolens gymsal kl. 18:00 

- Alle FAU-representantene må jobbe med å rekruttere foreldre til arrange-

mentet 15. mars 


