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Referat fra møte i FAU ved Grünerløkka skole 
06.11.2018 

1. Oppmøte og oppdatering siden forrige skoleår 

Det var en del klasser som ikke var representert i møtet. Alle representanter bes forsikre seg om at 
de har en vararepresentant som kan stille og representere klassen ved behov. Meld fra om nye 
representanter, vararepresentanter eller endringer i dette skjemaet: http://bit.ly/fau-gruner-
skjema


Møtt: 

1BLÅ Steeg, Sandra


1GUL Hesselroth, Emma Kristina (Arild Martinsen, vara)


2GRØNN Stensholt, Trude Miliane


2GUL Skistad, Vibeke


3A  Heier, Bjørn


3B  Jensen, Anders Kjærmann


3C  Vedeler, Åsta Farstad


4A  Dalen, Karin Otelia Hauge


4B  Paulsen, Wenche Viktorsdatter


4C  Iversen, Morten


5A  Anda, Arild Bergersen


5C  Larsen, Linda


6B  Berge, Sigurd Gjesti


6C  Nilsen, Fridtjof


7B  Birkelund, Helge


http://bit.ly/fau-gruner-skjema
http://bit.ly/fau-gruner-skjema
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7C  Rist, Helen Ruth


Meldt forfall: 

1GRØNN Lauritsen, Vidar Sverre 


6A  Christensen, Birgitte Schjøtt 


Klasser som ikke var representert i møtet  

Det bes om at skjema med korrekt kontaktinformasjon fylles ut snarest til de som ikke allerede har 
bekreftet. Bruk lenken http://bit.ly/fau-gruner-skjema eller send den til rette vedkommende.


1RØD 


2 BLÅ 


2 RØD 


5B 


7A  


2. Konstituering av FAU, valg av styre 

Fjorårets styre har vært:


Birgitte Schjøtt Christensen – leder og driftsstyrerepresentant


Helen Temple Rist - representant skolemiljøutvalget


Åsta Farstad Vedeler


Geir Bjarne Listhaug


Rune Carlsen


Arild B. Anda - sekretær


Av disse stilte til gjenvalg: 

Birgitte Schjøtt Christensen


http://bit.ly/fau-gruner-skjema
http://bit.ly/fau-gruner-skjema
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Helen Temple Rist


Åsta Farstad Vedeler


Arild B. Anda


Morten Iversen og Wenche Paulsen ble valgt i tillegg til de fire som tok gjenvalg. Det nye styret er 
dermed:


Birgitte Schjøtt Christensen


Helen Temple Rist


Åsta Farstad Vedeler


Arild B. Anda


Morten Iversen


Wenche Viktorsdatter Paulsen


3. Diskusjonssak: Arbeidsform i dette skoleåret 

Styrets forslag om å jobbe prosjektrettet i stedet for organisert i grupper ble vedtatt. Det er absolutt 
åpent for, og ønskelig, at foresatte, klassekontakter og andre som ikke sitter i FAU bidrar i 
prosjekter de måtte ønske å jobbe med. Meld fra via FAU-representanten så formidles kontakt. 
Sakene under følges opp dette skoleåret:


Dagravning våren 2018. Ansvarlig: Åsta Farstad Vedeler 

Vi bestemmer rullering på første møte etter jul.


Skoledisko våren 2018 : 

Klassekontaktene for 7. trinn bistår elevrådet i å arrangere skolediskoen. Helen formidler dette. 


Fysisk miljø/Nærmiljø, «Trafikk og komikk»: 

Vibeke Skistad ønsker å fortsette med diverse prosjekter rundt nærmiljø, gjerne kontakt henne for 
mer informasjon. Vibeke kontakter styret om det er nye prosjekter det er ønskelig FAU stiller seg 
bak.


mailto:birgittesc@gmail.com
mailto:helenswords@gmail.com
mailto:vedeler@hotmail.com
mailto:arild.b.anda@me.com
mailto:morten@webtekst.no
mailto:wencheviktorsdatter@gmail.com
mailto:vibeke@euforia.no
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Mobilfri skole 

Det er ønske om å jobbe med mindre mobilbruk blant elevene, spesielt etter skoletid. Helen tar opp 
saken i neste skolemiljøutvalgsmøte. Hvis noen har konkrete prosjekter de ønsker å jobbe med er 
initiativer velkomne, vi trenger en ansvarlig for dette.


Vedtekstendring om neste års oppstart. 

Styret utarbeider forslag om vedtektsendring til neste FAU-møte for å sikre en årlig rutine hvor man 
har vedtatt møtetidspunkt og innkalling for neste skoleår og noe bedre kontinuitet.


Prosjekt Dragen (Fritidsklubb for hele bydelen, beliggende på Lakkegata 
skole) 

Det er et sterkt ønske blant mange for å sikre at flere barn får vite om og tar i bruk Dragen 
fritidsklubb ved Lakkegata skole. Tilbudet er for barn fra åtte år, men benyttes lite av barn ved 
Grünerløkka skole.


Helen tar opp temaet i Skolemiljøutvalget med tanke på at elevene kan ta det opp i elevrådsmøte. 
Hvis noen har konkrete prosjekter de ønsker å jobbe med er initiativer velkomne, vi trenger en 
ansvarlig for dette.


4. Vedtakssak: Møteplan 2018-19 

Det foreslås følgende møteplan for skoleåret, møtene holdes kl. 19 på skolens personalrom. Alle 
bes sjekke kalender og tilgjengelighet for disse datoene:


Mandag 3. desember


Tirsdag 12. februar 2019


Tirsdag 9. april 2019


Tirsdag 21. mai 2019


Det kommer elektronisk innkalling også, saksliste sendes ut cirka én uke i forkant. Alle FAU-
medlemmer bes forplikte seg til disse datoene og bidra til å sørge for at alle klasser alltid er 
representert i alle møter. Dersom du på et hvilket som helst tidspunkt vet at det blir vanskelig å 
stille, vær snill å forsikre deg om at klassens vara stiller i møtet.


5. Rektor orienterer 

(Se eget vedlegg)
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6. Eventuelt 

Oppfølgingssaker:


•	 Styret følger opp før møtet med venneforeningen for å sikre kontinuitet 17. mai og høstfest

•	 Det kom opp forslag om å diskutere leksehjelp og lekser, innspill sendes ut med innkalling for 

behandling i neste FAU-møte

•	 Helen tar opp Dragen i Skolemiljøutvalget med tanke på at elevene kan ta det opp i 

elevrådsmøte



