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Referat fra FAU-møte Grünerløkka skole 03.09.2019 

1. Oppmøte 

 Thomas Seeberg Torjussen, 2 BLÅ 


 Emma Hesselroth, 2 GUL


 Vibeke Skistad, 3A


 Harald Bergersen Zeigler, 3A


(Morten Iversen representerer 3B)


 Bjørn Heier, 4A


 Mette Ballovara, 4B


 Karin Otelia Hauge Dalen, 5A


 Wenche Viktorsdatter Paulsen, 5B


 Morten Iversen, 5C


 Arild Bergersen Anda, 6A


 Therese Dorothea Dalsgaard Rørvik, 6B


 Birgitte Schjøtt Christensen, 7A


 Anda Blay, 7B


 Katrine Kvalsund, 7C


Klasser ikke representert i møtet:


 Åsta Farstad Vedeler, 4C


 Linda Larsen, 6C


2 RØD
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2 GRØNN


(1. trinn og enkelte klasser har ikke valgt representanter enda, husk å sende fullt navn, 
mobiltelefon og e-postadresse


Alle representanter kan henvende seg til kontaktlærer for sin klasse for å få klasseliste.


2. Godkjenning av innkalling og agenda 

Godkjent


3. Oppfølgingssaker fra forrige møte til behandling; orienteringer 

•	 Språkbruksak i 6C, nå 7C. Katrine melder om et generelt inntrykk av at det nå er blitt et mye 
bedre klassemiljø. 


•	 FAU er svært fornøyd med at skolen har innført mobilforbud, og vil ut fra tilbakemeldinger blant 
foreldrene gi skolen ros for god gjennomføring så langt. 


•	 Det har vært en markering for AKS i forbindelse med at AKS i brukerundersøkelsen fra fjoråret 
var blant de tilbudene med aller mest fornøyde foreldre, en veldig god utvikling som har pågått 
gjennom flere år. 


Ledelsessituasjonen 

Ellen går av med pensjon i slutten av desember, ny rektor Cathrine Tumanjan Mortensen er ansatt 
og starter 1. november sammen med Ellen. Hun vil tiltre 1. januar. Hilde Handeland (inspektør) 
erstattes av Kjetil Martens Ljådal i løpet høsten. 


Ellers er det kommet noen nye lærere, se også ukeplaner for det enkelte trinn hvor elevenes 
faglærere står oppført.


Utviklingssamtaler 

Det er nye skjemaer og litt ny struktur rundt utviklingssamtaler med formål om at det skal være mer 
likt fra trinn til trinn og mer konsistent. Utviklingssamtaler skjer som før to ganger i året, med barn 
og foreldre, den første er tidlig på høsten, den andre er på nyåret. Det kommer et skriv hjem som 
foresatte fyller ut sammen med barna. 


mailto:arild.b.anda@me.com
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4. Forslag til handlingsplan for FAU skoleåret 2019/2020 

Dagravning 

Ansvarlig: Åsta Farstad Vedeler


Vi starter uke 37 med 7. trinn (Ansvarlig:  Birgitte Schjøtt Christensen, 7A), deretter blir det 6. uke 
38 (ansvarlig:  Arild Bergersen Anda, 6A), 5. uke 39 (ansvar:  Wenche Viktorsdatter Paulsen, 
5B), 4. uke 41 (ansvar:  Åsta Farstad Vedeler, 4C), 3. uke 42 (Vibeke og Harald sørger for 
erfaringsoverføring til ny ansvarlig på trinnet), 2. uke 43 (ansvarlig:  Wenche Viktorsdatter 
Paulsen, 5B), 1. uke 44 (ansvarlig kommer senere 


Skoledisko høsten 2019 

Ansvarlig for oppstart: Helen Temple Rist, Birgitte Schjøtt Christensen, Lene Lagergren


FAU har mottatt 20 000 kroner i frivillighetsmidler til arrangementet, elevrådet vil gjerne være med å 
arrangere.


Som før er arrangementet for 4. til 7. trinn fordelt på to lokaler (normalt 6. og 7. for seg i festsalen). 


Fysisk miljø/Nærmiljø: 

Ansvarlig: Vibeke Skistad


•	 Gruppen fortsetter arbeid med sykkelstativ og området ved ballbingen som står ubenyttet p.t.

•	 Gruppa følger også opp veiarbeidet i Thv. Meyers gate som vil påvirke skolevei og nærområde i 

de to kommende årene. 

•	 Det kom opp forslag om å knytte noe arbeid opp mot Skolemiljøutvalget (SMU) men det er ikke 

kommet noen møteplan for dette enda.

•	 Det er fremkommet at ansvaret for å rydde fortau rundt skolen tilfaller gårdeier, altså enten 

Undervisningsbygg eller skolen. Det er ønskelig å bedre denne ryddingen da det til tider er mye 
søppel der


Andre initiativ? 

Birgitte ønsker at det startes arbeid med tilpasset opplæring, spesielt rettet mot barn med 
problemer med grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, etc. Karin og Harald ønsker å delta, de 
møtes og kommer tilbake til hvordan de ønsker å jobbe og med hvilke konkrete saker.
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5. Andre saker 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU) 

Det skal være møte i Skolegruppe D av Oslo KFU (kommunale foreldreutvalg) som Grünerløkka 
skoles FAU inngår i. Møtet finner sted på Tveita skole 24. september. KFU arrangerer også kurs for 
nye FAU-representanter tirsdag 5. november. Alle medlemmer av FAU oppfordres til å melde seg 
på her(posttmottakatoslokfu.no). Les ellers mer om Oslo KFU og hva det er for noe her.


6. Oppfølgingssaker og møteplan fremover 

•	 Morten henstiller til skolen om at foreldrene har to valgte representanter til Skolemiljøutvalget 
som venter på innkalling til første møte


•	 Birgitte, Harald og Karin møtes for å starte arbeidsgruppe

•	 Styret møtes 26. september og vil utarbeide innkalling til årsmøtet da

•	 Alle oppfordres til å se på vedlagt årskalender. Legg spesielt merke til at 8. oktober er det 

årsmøte med valg. 


mailto:postmottak@oslokfu.no
https://oslokfu.no/om-oslo-kfu/

