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Referat fra FAU-møte ved Grünerløkka skole 
03.12.2018 

1. Oppmøte 

Klasser som var representert i møtet: 

 Sandra Steeg, 1BLÅ


 Emma Hesselroth, 1C-GUL


 André Sjørup Anker, 1D-RØD


 Vidar Sverre Lauritsen, 1GRØNN


 Trude Miliane Stensholt, 2GRØNN 


 Vibeke Skistad, 2GUL


 Harald Bergersen Zeigler, 2RØD


Jan Erik Bangsund (vara for  Bjørn Heier, 3A )


 Anders Kjærmann Jensen, 3B


 Åsta Farstad Vedeler, 3C


 Karin Otelia Hauge Dalen, 4A


 Wenche Viktorsdatter Paulsen, 4B


 Morten Iversen, 4C


 Arild Bergersen Anda, 5A


 Therese Dorothea Dalsgaard Rørvik, 5B


 Linda Larsen, 5C


Tone Elin Solholm (vara for  Birgitte Schjøtt Christensen, 6A )
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mailto:bjornheier45@gmail.com
mailto:anders@brafolk.no
mailto:vedeler@hotmail.com
mailto:khaugedalen@mac.com
mailto:wencheviktorsdatter@gmail.com
mailto:morten@webtekst.no
mailto:arild.b.anda@me.com
mailto:theresedorothearorvik@yahoo.no
mailto:linda.larsen85@outlook.com
mailto:birgittesc@gmail.com


2

 Fridtjof Nilsen, 6C


 Sara Dehlin, 7A


Leif Koren (vara for  Helge Birkelund, 7B)


 Helen Temple Rist, 7C


Ikke representert:


 Sigurd Gjesti Berge, 6B


2B


2. Godkjenning av innkalling og agenda 

Vi utsetter vedtektsendringen til over jul for å samordne en forbedret rutine med skolen.


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

Se notat under


4. Oppdateringer pågående aktiviteter 

Se notat under


5. Andre saker 

Orienteringssak: Økonomi, neste møte i Driftsstyret 

Dersom skolen får godkjent det sentralt vil den få overført et underforbruk fra Aktivitetsskolen til 
neste års budsjett. Økonomiske saker behandles ikke i FAU som organ, men vi kan selvfølgelig 
uttale oss. Dersom noen av representantene ønsker, kan de diskutere i klassen et prosjekt eller 
område de ønsker å foreslå at skolen prioriterer økonomisk og sende dette til 
faugruner@gmail.com innen juleferien. Deretter vil representantene for de foresatte sammenfatte 
dette overfor Driftsstyret i januar. Det er såpass mange forbehold her at man ikke kan forvente et 
svar på det enkelte forslag, men det er en god anledning for å komme med innspill og alle vil tas 
med i betraktning.


Diskusjonssak: Lekser og leksehjelp 

FAU stiller seg ubetinget positive til økning i leksehjelp


mailto:webjoff@me.com
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mailto:faugruner@gmail.com
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Diskusjonssak: Skolemiljø, språkbruk, mobilbruk 

FAU ønsker å innkalle skolens ledelse til samarbeidsmøte om svært bekymringsvekkende 
episoder og generell forverring av skolemiljøet det siste semesteret. 


Oppsummering kommer etter møte.


6. Oppfølgingssaker og møteplan fremover 

Endring i møteplan 

•	 Vi trenger å endre møtedato 9. april til 2. april, alle medlemmer bes sjekke tilgjengeligheten 
deres og eventuelt skaffe vara til denne dagen. 


•	 Det er kommet ønske om å starte møtene kl. 18



