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Referat fra møte i FAU ved Grünerløkka skole 
02.04.2019 

1. Oppmøte  

Klasser som var representert i møtet: 

 Sandra Steeg, 1BLÅ 

 Emma Hesselroth, 1C-GUL 

  Trude Miliane Stensholt, 2GRØNN 

 Vibeke Skistad, 2GUL 

 Jan Erik Bangsund, 3A 

 Anders Kjærmann Jensen, 3B 

 Karin Otelia Hauge Dalen, 4A 

 Wenche Viktorsdatter Paulsen, 4B 

 Birgitte S Christensen 5B 

 Linda Larsen, 5C 

 Birgitte Schjøtt Christensen, 6A 

 Anda Blay, 6B  

  Helen Rist, 7C 

Det var lite oppmøte. Foreldre oppfordres til å kalle inn vara hvis de ikke kan 
møte. 

Forfall, ikke møtt: 

 1D-RØD 

 1GRØNN 

2BLÅ 

 2RØD 

 3C 
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4C 

 5A 

 6C 

 7A 

 7B 

2. Godkjenning av innkalling og agenda 

Godkjent. 

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

Rektor Ellen Lühr går av med pensjon i desember. En 'headhunter' er engasjert 
for å finne ny rektor. Håper på å ha ny rektor på plass i løpet av høsten, med 
noe overlapp med Ellen.  

Morten har jevnlig kontakt med Ellen på vegne av FAU og foreldre: det er 
ønsket at FAU-representanter velges for neste skoleår til våren. Ønsker også at 
vi presenterer FAU ved møte for nye foreldre ved skolestart. 

Et samlet FAU er stolt og gratulerer Grünerløkka skole med at Aktivitetsskolen 
kom på topp 5 i hele Oslo i Aks-brukerundersøkelse. 

4. Oppdateringer pågående aktiviteter 

Dagravning våren 2019 

Trinnansvarlige skal snart få lister for å kalle inn foreldre til vakter. Hvert trinn dekker 
opp en uke. Oppstart er første uke i mai med foreldre fra 7. trinn. 

Ansvarlig: Åsta Farstad Vedeler 

Skoledisko våren 2019  

Vi rekker ikke å skaffe en DJ innen 25. april, dato blir utsatt. 

Birgitte har søkt frivillighetsmidler (20 000kr) slik at det ikke blir inngangspris for 
elevene. Dette kan kanskje del-finansiere to arrangementer, en i vår og en på 
høsten. Vi selger ekstra kaker og brus. Foreldre må bake og stille som vakter, 
som tidligere. 
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Helen tar kontakt med inspektør/sosiallærer/miljøarbeider om å samarbeide med 
skolen og elevrådet.  

Disko er for 4. til 7. trinn. Vi finner en ny dato i mai. Forslag om at alle 
representanter formidler til klassene at alle foreldre må melde seg til enten 
diskovakt, 17. mai, eller dagravning. 

Helen: noterer at 7. klasse har i tillegg evt. klassetur og avslutning å arrangere 
dette semester. Det er mye. 

Ansvarlig for oppstart: Helen Rist, Birgitte Schjøtt Christensen 

Fysisk miljø/Nærmiljø: 

FAU håper skolen melder seg på Rusken. 

SMU: Helen og Åsta representerer foreldre. Vi har ikke hatt møte i mange måneder. Ny 
inspektør Maria har tatt over etter Arve – vi har kontakt og hun kaller inn til møte (med 
elevrepresentanter og bydelspolitiker).  

Vibeke oppsummerer observasjoner om fysisk miljø og sender inn til sak, blir med i 
SMU-møtet. 

Oppfordrer til å sende bilder i bymelding-appen når det er søppel i kommunale veier. 

Jan-Erik, Bjørn og Birger hadde møte med Birger W og Bymiljøetaten samt entreprenør 
som utfører oppgraderingsarbeid i Thorvald Meyers gate, om trafikksikkerhet for 
skoleveien. 

FAU noterer at to faglig dyktig frivillig foreldrerepresentanter i Jan-Erik og Bjørn har 
engasjert seg av eget initiativ i tett oppfølging av Bymiljøetaten og entreprenør. Det var 
foreslått at skolen holder trafikkopplæring i klassene om rygging og blindsoner rundt 
bilen, vis videosnutter på YouTube, informere elever f.eks. at trikken kjører i begge 
retningen i samme trase for tiden, det kommer ikke alltid fra samme retning som du er 
vant med. Jan-Erik følger opp med Birger og Ellen, kanskje følge opp med en 
skolemelding med lenke.  

Ansvarlig: Vibeke Skistad 

5. Andre saker 

Vara DS 

Det skal velges en vararepresentant til Driftsstyret. Vibeke Skistad er foreslått av styret, 
andre kandidater bes melde seg til styret eller i møtet. Vibeke Skistad ble valgt til DS 
vara. 
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6. Oppfølgingssaker og møteplan fremover 

Årshjul 

Wenche lager årshjul med møter og andre datoer for kalenderen. Neste FAU-møter er 
21. mai 2019, 3. september 2019 kl.18, og 08. oktober 2019 kl. 18 er FAUs årsmøte. 

Tidspunkt for FAU-møter fremover: vi holder oss til kl.18 som starttid for fremtidige 
FAU-møter.  

17. mai 

Venneforeningen arrangerer feiring i skolegården i år. De sender lister til alle 
klassekontakter og trenger foreldre til å melde seg til vakter til å forberede 
dagen før, bake kaker, stå i kafe, leker, rydding etterpå. 

Møtet ble opphevet rett etter kl.19. 


