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Referat fra fau møte nr 2 skoleåret 15/16 Dato: 11.11.2015 kl 19 
Referent: Annette og Jan-Erik  Sted: klasserom 108

Neste møte: Tirsdag 12.01.2016 kl 19.00  
 

x: møtt 

-: meldt fra

  Navn 
(alle innkalte) 

   

Klasse e-post
  Ramona Nymark  1A ramona.nymark@nrk.no

X  Cathrine Riis Lilleaas  1A cathrineriislilleaas@gmail.com

X  Trude Meyer  Jensen  1B trudemeyerjensen@gmail.com

X  Marianne Bergseng  1B marianne.bergseng@getmail.no

X  Jan‐Erik Kristiansen  2A jan‐erik.kristiansen@vedal.no

X  Kristina Rushfeldt 2A kristina.rushfeldt@getmail.no

X  Lin Hammer  2B lin.hammer@sdimedia.com

X  Marianne Pedersen,  2B olinor@outlook.com

  Tonje Bjerkemoen 3A tbjerkemoen@gmail.com

X  Steinar Bøhn  3A steinar@bohn.no

X  Øyvind Ihlen  3B oyvind.ihlen@media.uio.no

X  Hilde Madsø Jacobsen  3B hilde@albatrass.no

  Arne Wormstrand 4A arne.wormstrand@gmail.com

X  Thomas Tofte  4A tofte.t@gmail.com

X  Katja Von Zernichow  4B katjaz@getmail.no

  Hanne Edvardsen 4B hvehan@enter‐forsikring.no

X  Erik Mogensen  4C erik@mogensoft.net

  Justyna Moe  4C justyna.moe@hotmail.com

  Richard Dalberg  5A hilderic@online.no

X  Torgeir Waterhouse  5A torgeir.w@terhou.se

  Lene Bratlie  5B lenebratlie@hotmail.com

X  Guro Løkken Bærø 5B Guro.Lokken@parat.com

X  Annette Torgunrud Kristensen  6A annette.torgunrud.kristensen@rr‐research.no   

  Mariann Engvik  6A litago73@gmail.com

X  Eva Karine Barnholdt  6A Eva_Karine_Barnholdt@praxair.com  

X  Ragnhild Nygaard 6B ragnhild_nygaard@yahoo.no

  Line Kristin Riisa  6B line@riisa.com

  Magne Prestegaard  7A magne.prestegard@addend.no

  Torunn Lyngstad  7A torulyn@online.no

‐  Lars Ole Ørjasæter 7B larsole.orjaseter@mediaoslo.no

X  Laila Maribo  7B laila@ref.no

  Mariann Engvik  8A litago73@gmail.com

X  Marianne Tefre  8A marianne@byme.no

X  Cathrine Lillo‐Stenberg  8B cathrine.lillo‐stenberg@outlook.com  

X  Hege Hovig  8B hege.hovig@gmail.com

X  Wenche Kopperstad  8C wenche@osloentrep.no

X  Helen Reierstad  8C helen_reierstad@hotmail.com

‐  Marianne Højdahl 9A marianne‐nh@hotmail.com

X  Liv Torill Werstad 9A tor‐waer@online.no

  Karly Eriksen  9B k.e.k.eriksen@medisin.uio.no

X  Reidun A. Johannessen  9B raj68@hotmail.no

X  Anne‐Mari Heimdal  9C aheimdal@hotmail.com

  Hanne Carnhed  9C hantom.carnhed@gmail.com

  Hanne Carnhed  9C hantom.carnhed@gmail.com

  Kamran Sharif  kamran.ts@gmail.com

X  Paal Christian Saastad   10A paal.saastad@getmail.no
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  Elsone Kjær  10A elsoneee@gmail.com

  Karianne Bragge  10B kbb@4b.no

X  Wenche Melbø  10B wenche.melbo@bos.oslo.kommune.no   

  Anne Nielsen  10C anne@celius.com

x  Magne Prestegard 10C magne.prestegard@addend.no

   

Sak nr: Sak: Ansvar: 

1 Rektor Anne Nyland informerte kort om skolen og status på: 

Lærere på seminar om IKT nå. Det har vært en del oppstarts problemer med its 
learning.  

Skolen ønsker innspill fra foresatte om temaer for foreldremøter til våren. Forslag 
meldes til skoleledelsen innen nyttår. 

Det er en aksjonsgruppa som skal jobbe med forebyggende tiltak mot mobbing. Disse 
skal jobbe tett med skolen og være med å se igjennom handlingsplanen mot mobbing. 
Denne gruppen tar kontakt med Ellen Marie og avtaler møte. 

Høyenhall skole er 50 år i 2016. Dette er meldt inn til 17 mai komiteen i håp om at vi 
kan få gå tidlig i toget. Jubileet bør og må markeres på en eller annen måte. FAU vil 
jobbe sammen med skolen med dette, kom gjerne med innspill. 

Uteomårdene. NEAS som nå driver vaktmestertjenestene inne på skolen, utfører nå 
også opprydding og vedlikehold og skjøtsel av uteområdene.  

Det ble stilt spørsmål om det gjøres noe med skolehagen. Hvem har ansvar for 
denne? AKS? blir denne benyttet? Har noen noe innspill om hvordan denne kan 
brukes mer? 

Vindusutskifting. Prosjektering er igangsatt. Mye tyder på nye vinduer i løpet av 
2016. saken følges opp videre 

 

 

 

 

Alle 

 

Paal/Gro 

 

 

ALLE 

 

Info 

 

ALLE 

 

info 

2  informasjon fra styret 

Styret er nå satt sammen av følgende personer: 

leder: Jan-Erik Kristiansen 

nestleder: Paal Christian Saastad 

styremedlem og kasserer: Cathrine Lillo Stenberg 

Styremedlem: Annette Torgunrud Kristensen 

Styremedlem: Torgeir Waterhouse  

Styremedlem: Kamran Torki Sharifabadi  

 

Det ble også besluttet at følgende personer skal signere (disponer konto) for FAU 
Høyenhall Skole hver for seg.: Leder Jan Erik Kristiansen og kasserer Cathrine Lillo 
Stenberg. Begge kan altså disponere kontoen alene. 

 

Datoer for dette skoleårets fau møter: 

tirsdag 12. januar 2015.  kl 19. Tema: Budsjett og strategi.  

onsdag  9. mars 2016.  kl 19. Foreslått som temamøte. Innspill til tema sendes styret. 

fau møte i mai er pt ikke berammet 
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3 Rekruttering til ulike grupper og oppgaver som fau har ansvaret for 

Natteravn: Ragnhild, Wenche og Marianne fortsetter som og er 
natteravnkoordinatorer 

Skolefrukt. Erik Mogensen fortsetter og holder i dette 

Utegruppa: avviklet 

Trafikkgruppa:Er det noen som ønsker å bidra inn her? FAU skal sjekke hvordan 
status er for de tiltakene som er gjort i Traktorveien og veiene rundt.  

FAU styret: se også sak 2. Styret oppfordrer og ønsker flere styremedlemmer. 
Send en mail til fau.hoyenhall@gmail.com om du kan tenke deg å være med 
eller ta direkte kontakt med en av oss i styret.  

 

Info 

 

Info 

ALLE 

styret 

 

ALLE 

4 Hvilken rolle ønsker vi at Høyenhall Skole skal ha i nærmiljøet.  

Annette presenterte noen tanker om hvordan vi foreldre kan bidra til at skolen står 
sterkere i nærmiljøet. Hvis skolen og nærmiljøet jobber enda mer sammen, vil vi få 
en enda tydeligere skole? En skole alle i nærmiljøet vet hva står for og som man er 
stolte av uansett om man er elev, lærer, foresatt eller innbygger i nærmiljøet. Det 
finnes mange flotte tiltak i nærmiljøet i dag som enkelt kan kobles nærmere opp mot 
skolen. 

 

 

ALLE 

5 Aksjonsgruppa mot mobbing 

Innlegg ved Paal og Guro. Gruppen som dem representerer skal nå jobbe med forslag 
til tiltak som kan forebygge mobbing, og de skal også være med å revidere 
handlingsplanen for hvilke tiltak som skolen setter i gang ved tilfeller av mobbing på 
skolen. Høyenhall skole er ikke en av de verste mobbeskolene, men det finnes 
dessverre mobbing her som i de fleste andre skoler. FAU ønsker derfor å komme med  

forslag  til tiltak som vil bidra til å komme nærmere en  ”mobbefri” skole. 

 

 

ALLE 

 

6 Skolefoto 

Fått inn en del klager. FAU tar opp saken med skolen for å få en bedre dialog og 
informasjon rundt og om dette. Vi ønsker og sjekker også mulighet til å være med å 
påvirke valg av fotograf 

 

 

Styret 

7 Eventuelt 

 Mail fra Marianne Bergseng om fravær av lærere og vikarbruk. Dette følges 
opp enkeltvis pr sak og av klassekontaktene på trinn og klasser. Meld inn 
saker til styret og hold gjerne styret oppdatert i hver enkelt sak og tilfellet. 
Fau styret kan også stille opp på møter om det blir behov og er ønskelig.  

 Tidligere sak om for liten tid til matpause. Barna rekker ikke spise opp 
maten sin. det vises film som forstyrrer og distraherer. Fau har foreslått å 
lese for elevene. Dette har ikke vært ønskelig. Fau har foreslått lydbøker og 
foreslår derfor å bruke 5000 kr fra fau kassen til lydbøker for dette formålet. 
Ok. vedtatt.  

 Ny idrettshall. Info fra Paal om innspill fra Tunet på ny hall. Paal tar dette 
med Tunet og eventuelt også videre mot Oslo Kommune og 
undervisningsbygg 

 

 
20.11.15 
FAU styret 


