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Referat fra møte i FAU ved Grünerløkka skole 
21.05.2019 kl. 18:00 

1. Oppmøte  

Klasser som var representert i møtet: 

 Sandra Steeg, 1BLÅ


 Emma Hesselroth, 1C-GUL


 André Sjørup Anker, 1D-RØD


Knut Magne Galta for  Vidar Sverre Lauritsen, 1GRØNN


 Helge Birkelund, 2BLÅ


 Vibeke Skistad, 2GUL


 Harald Bergersen Zeigler, 2RØD


Jan Erik Bangsund for  Bjørn Heier, 3A


Helen Temple Rist, for  Anders Kjærmann Jensen, 3B


Annike Rekstad, for  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


Tom Markussen, for  Linda Larsen, 5C


Annike Rekstad, for  Anda Blay, 6B 


mailto:sandra.steeg@yahoo.no
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mailto:helgebirk@hotmail.com
mailto:vibeke@euforia.no
mailto:harald.zeigler@gmail.com
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mailto:wencheviktorsdatter@gmail.com
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 Sveinung Stølsnes Rørvik, 6C


 Helge Birkelund, 7B


 Helen Temple Rist, 7C


Forfall 

 Trude Miliane Stensholt, 2GRØNN 


 Birgitte Schjøtt Christensen, 6A


 Sara Dehlin, 7A


2. Godkjenning av innkalling og agenda 

Innkalling og agenda godkjent, oppfordrer alle representanter til å sikre fast vararepresentant 
(gjerne klassekontakten, for de som har) og formidle e-post og mobiltelefon, så vil vara motta 
samme informasjon.


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

Wenche jobber med årshjul for neste år, vi gjentar at første møte til høsten er 3. september kl. 
18:00 hvor styret fremlegger ferdig forslag. Alle årets representanter stiller med mindre de er 
gjenvalgt. Skolen henstiller om å sende over navn kontaktdetaljer på eventuelle nyvalgte 
representanter. Vi minner også om årsmøtet 08.10.2019 og ber alle representanter sette av datoen.


Angående 17. mai: Vi må bedre kommunikasjonen rundt arrangementene til Venneforeningen, 
kanskje spesielt 17. mai hvor det er tradisjon for at klassekontakter/foresatte rekrutterer andre 
foreldre til arrangementet. Vi minner alle om at Venneforeningen har møte 6. juni kl. 19 på skolen. 
Ellers har styret i FAU invitert til nærmere samarbeid neste år, og kommer tilbake til dette i neste 
styremøte


4. Oppdateringer pågående aktiviteter 

Dagravning våren 2019 

Ansvarlig: Åsta Farstad Vedeler


•	 Det er meldt om tilfeller som har avdekket et presserende behov for enklere tilgang til å 
kontakte politiet. Styret følger opp saken opp mot de ressursene vi har tilgjengelige innenfor 
Politi, bydel og gateteam og melder tilbake til FAU. 


mailto:sveinungstolsnesrorvik@gmail.com
mailto:helgebirk@hotmail.com
mailto:helenswords@gmail.com
mailto:tutumillion@hotmail.com
mailto:birgittesc@gmail.com
mailto:nellehompen@hotmail.com
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•	 Det vil være en fordel å ha flere til å koordinere og være ressurspersoner for dagravning. Alle 
interesserte oppfordres til å melde seg til faugruner@gmail.com


Skoledisko høst 2019  

Ansvarlig for oppstart: Helen Temple Rist, Birgitte Schjøtt Christensen


Annike Rekstad og Lena Lagergren melder seg til Skolediskogruppe. 


Fysisk miljø/Nærmiljø: 

Ansvarlig: Vibeke Skistad


•	 Fartsreduksjon i Toftes gate: Det har kommet en sak publisert i Vårt Oslo som vi anbefaler å 
lese, Rune Gjøs i Bymiljøetaten melder tilbake til gruppen, man håper på oppstart med 
merking/arbeid i juni. Ellers deltar gruppen i en sak om sykkelstativ. Det er ønskelig at FAU og 
eventuelt Driftsstyret involverer seg i denne. Morten tar kontakt med rektor for status, ellers 
kommer styret tilbake til saken. 


•	 Glasskonteiner i krysset Københavngata/Malmøgata fjernet av trafikksikkerhetshensyn etter 
initiativ fra gruppa.


5. Andre saker 

•	 Skolemiljøutvalget har ikke avholdt noen møter i inneværende skolerår, siste møte var 
23.05.2018. FAU henstiller om at det innkalles til møte i høst. 


•	 Evaluering FAUs arbeid: Wenche står til disposisjon dersom det er ønskelig å gjøre et 
organisatorisk arbeid for å legge til rette for å jobbe målrettet med visjon, målsetninger og 
refleksjon,


•	  Det ble ytret ønske om å ta opp igjen organisert arbeid med skolemiljø. Emma Nilsson og 
Sandra Steeg stiller til gruppa, vi tar opp igjen tråden i første møte til høsten.


•	 Alle FAU-medlemmer oppfordres til å tenke nøye gjennom hva de kan og vil jobbe med til neste 
år, slik at vi kan lage en tentativ årsplan i møtet 3. september som vedtas 8. oktober. 


•	 Styret fremlegger forslag til årshjul/årsplan i neste møte 3. september. Hovedlinjen er å fortsette 
med å organisere arbeidet i grupper hvor ildsjeler og interesserte som ikke sitter i FAU kan 
delta


6. Oppsummering av oppfølgingssaker, møteplan fremover 

•	 Morten ber rektor om kontaktdetaljer til verneombud på skolen i den hensikt å ha ett 
kontaktpunkt for bekymringer knyttet til helse, miljø og sikkerhet. 


mailto:faugruner@gmail.com
https://vartoslo.no/endelig-30-sone-i-toftes-gate-utenfor-grunerlokka-skole-men-okende-trafikk-gjor-trafikkbildet-mer-komplisert/
https://vartoslo.no/endelig-30-sone-i-toftes-gate-utenfor-grunerlokka-skole-men-okende-trafikk-gjor-trafikkbildet-mer-komplisert/
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•	 Morten ber rektor om status på sak om sykkelstativer

•	 Saker som kom opp og som styret tar med i neste møte:


–	 Legge en strategi for deltakelse i høstens foreldremøter for å informere om hva FAU gjør i 
løpet av året og for å tilrettelegge for bedre informasjon og rekruttering. Punkter kan være 
spesielt Dagravning, FAU, skoleåret generelt, samt arrangementer (med åpning for at 
Venneforeningen selv informerer om sine arrangement) 


–	 Styret kontakter klassekontakter fra 6C via Sveinung for å få til erfaringsdeling med FAU og 
kanskje foresatte generelt etter vellykkede tiltak mot negativ språkbruk og spesifikke 
utfordringer med klassemiljøet i 6C


–	 Styret koordinerer fremlegg overfor skolen om å samle info om FAU på skolens nettside 
inkludert årshjul og vedtekter og samarbeide med skolen for å bedre informasjonsflyt om 
årsplan/årshjul


–	 Styret utreder og iverksetter systematisk deling av nyhetsbilde mellom representantene (det 
kom forslag om å ha dette som fast punkt på hvert FAU-møte)


–	 Styret tar initiativ til møte med ny rektor straks etter tiltredelse


Ellers takker vi hverandre for skoleåret som har gått, dette var siste møte for året i plenum. Alle 
grupper som måtte ønske å møtes gjør selvfølgelig dét som de finner best. 


Planlagte møter fremover er:


•	 Styremøte 18. juni, flere saker til styret må meldes senest en uke før

•	 Styremøte 22. august, saker til styret må meldes senest en uke før

•	 FAU-møte 3. september kl. 18:00 på skolens personalrom

•	 Årsmøte i FAU 8. oktober kl. 18:00 på skolens personalrom


