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Referat fra fau møte nr 1 skoleåret 16/17  Dato: 14.09.2016 kl 18
Referent: Annette og Jan-Erik Sted: Furuholmen
Neste møte: ikke avtalt. innkalling kommer 

 
x: møtt 
-: meldt fra 

Navn 
(alle innkalte)  Klasse e-post 

X  Line Beathe Lund Østerhagen  1A  linebo@hotmail.com 

  Marte Flynn Furnes  1A  marteflynn@hotmail.com 

X  Christian G Hansen  1A  cgh@stema‐r.no 

X  Helene Sommerseth  1B  helene.sommerseth@gmail.com 

X  Hege Schytz Sandanger  1B  scytzca@gmail.com 

X  Christine Hauge  2A  chrosland@gmail.com 

x  Lene Bratlie  2A+6B  lenebratlie@hotmail.com 

X  Cecilia Nygren  2B  cecilie.nygren@sebkort.no  

X  Trude Meyer Jensen  2B  trudemeyerjensen@gmail.com  

X  Jan‐Erik Kristiansen  3A  jan‐erik.kristiansen@vedal.no  

X  Camilla Sønstabø Thorkildsen  3A  camilla.thorkildsen@gmail.com  

X  Marianne Bergseng  3B  marianne.bergseng@getmail.no  

X  Lin Hammer  3B  lin.hammer@sdimedia.com  

X  Ingvild R Andraa  4A  ingvildandraa@hotmail.com 

X  Øyvind Ihlen  4B  oyvind.ihlen@media.uio.no  

X  Hilde Madsø Jacobsen  4B  hilde@albatrass.no  

X  Arne Wormstrand  5A  arne.wormstrand@gmail.com  

X  Jan V Schrøder  5A  Jan.v.schroder@gmail.com 

  Wenche Stadven Nybo  5B  Wenche‐Stadven.Nybo@kud.dep.no 

X  Kjersti Gamborg‐Nielsen  5B  kgnielsen@molex.com 

X  Erik Mogensen  5C  erik@mogensoft.net  

  Justyna Moe  5C  justyna.moe@hotmail.com  

‐  Richard Dalberg  6A  hilderic@online.no  

X  Torgeir Waterhouse  6A  torgeir.w@terhou.se  

X  Guro Løkken Bærø  6B  Guro.Lokken@parat.com  

X  Annette Torgunrud Kristensen  7A  annette.torgunrud.kristensen@rr‐research.no   

X  Mariann Engvik  7A+9A  litago73@gmail.com  

  Else‐ Karine Henriksen Otter  7A  else74@broadpark.no 

X  Bjørnhild Fjeld  7B  bjornhild@tastatore.no 

X  Kamran Sharifabadi  8A  kamran.ts@gmail.com  

X  Anne‐Mari Heimdal  8B  Aheimdal@hotmail.com 

X  Lars Ole Ørjasæter  8C  larsole.orjaseter@mediaoslo.no  

X  Helen Mittet  8C+10C  helen@dermabeauty.no 

  Vibeke Vinje  9A  Vibeke@vinje.net 

‐  Cathrine Lillo‐Stenberg  9B  cathrine.lillo‐stenberg@outlook.com  

  Hege Hovig  9B  hege.hovig@gmail.com  

X  Wenche Kopperstad  9C  wenche@osloentrep.no  

X  Mona Ridder Nielsen  10A  mona.ridder‐nielsen@brynsenter.no 

X  Gro Brentebråten  10B  gro.brentebraten@gjensidige.no 

  Oda Larsen  10B  oda_larsen@hotmail.com 

X  Paal Saastad     
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Sak nr:  Sak: Ansvar:

1 

 

Rektor halvtime ved Anne Nyland: 

Se vedlegg 1 til referat. (presentasjon ettersendes) 

Nytt for skoleåret 

 økt naturfag fokus i 5 – 7 trinn. Høyenhall Skole har valgt å øke med 1 ekstra 
time på 7. trinn 

 Spisepausen for elevene er økt til 20 minutter. 

 Alle nasjonale prøver på gjennomføres nå elektronisk i klasserom 

 Økt timetall i svømming for alle skoler i oslo. Nå 20 timer. Høyenhall har 
deltatt på prøveprosjekt i noen år og hatt 20 timer. Derfor ingen endring for 
oss.  
Nå er det frivillig ferdighetsprøve i svømming. Dette kan blir obligatorisk fra 
neste år 

Bygg og uteområdet 

 Nye vinduer til hele skolen. Anbudsbefaring er avtalt. Tilbudsfrist i oktober. 
Videre fremdrift foreløpig uavklart, men utskifting vil antagelig skje mens 
skolen er i drift. Dette følges opp for å ivareta krav til sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø 

 Drenering og vedlikehold av fotballbane. Drenering rundt banen nærmest 
traktorveien pågår og ferdigstilles i løpet av et par uker. Pågående tvist 
mellom Undervisningsbygg og entreprenør som bygget banen i sin tid, gjør 
at bane ikke utbedret før tvist er løst. 
Store banen blir ikke utbedret ved nåværende tidspunkt før det blir enighet 
om hvem som har ansvaret. Kunstgress på banen ble utført og lagt som et 
dugnadsprosjekt av foreldre og nå da ønsker og vil ikke undervisningsbygg 
gjøre noe med dette nå og mener foreldre må gjøre dette.  
Styret ønsker at noen kan påta seg og følge opp dette fremover. Se også 
punkt 3. 

50 års jubileet 

 Flere aktiviteter gjennom skoleåret 

 Det blir jubileumsuke i uke 46 med 
o Kveldsskole 15/11 (AKS åpen på dagtid) 
o Forestillinger 
o Arrangement for og med elevene på dagtid 

Hilde Madsø Jacobsen og Cathrine Lillo-Stenberg er representanter fra FAU og 
deltar i planleggingen av 50 års jubileet. 

 

2 Turer ved Høyenhall skole – gratisprinsippet 

Innlegg av Anne i rektors halvtime.  

Gratisprinsippet i grunnskolen er regulert i opplæringsloven § 2-15.  

Se vedlagte presentasjon fra rektor for ytterligere info. (Vedlegg ettersendes)  

Annette hadde et innlegg om hva vi foreldre bør tenke på når vi skal arrangere 
leirskole/skoleturer også mhp gratisprinsippet på skolen. Foreldre og elever vil ha 
klassetur som bla er viktig for samhold, vennskap og gir gode minner for livet. Det er 
allikevel viktig å huske på at over 10% av barn i vår bydel lever under 
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fattigdomsgrensa og frivillige innsamlinger må ikke føles som press. Det er viktig at vi 
foreldre holder fokus på hovedhensikten med disse turene som er å bidra til vennskap 
og trivsel mellom elevene og bedre psykososialt miljø. Må elevene dra på kostbare 
turer utenlands for å oppnå dette? Hvor skal vi foreldre legge «lista» for å ivareta 
både de økonomiske rammene og for å få flest mulig elever med på tur?  

 

Saken er varslet at skal behandles i kommende driftsstyremøte (DS) 28/9. FAU må ta 
stilling til og gi DS medlemmene mandat fra fau til kommende DS møte. 

En egen gruppe i FAU ledet av Annette kommer med et forslag til opplegg. Gruppen 
består av: Annette, Mariann, Ingvild, Wenche. 

3 Valg og rekruttering av personer til verv og ulike grupper: 

 FAU styret: 

 Annette Torgunrud Kristensen  

 Cathrine Lillo-Stenberg 

 Kamran Sharifabadi 

 Hilde Madsø Jacobsen 

 Helen Mittet 

 Jan-Erik Kristiansen 

FAU styret vil konstitueres i eget styremøte som avholdes så snart som mulig nå etter 
FAU møte. Etterskrift: styremøte avholdes mandag 26/9. 

 Natteravnkoordinator 

 Mona Ridder Nielsen ivaretar dette i år. Ny(e) må velges første fau møte 
neste skoleår 

 Skolemelkansvarlig: 

 Morten Scott Janssen er ansvarlig ut dette skoleåret. Det er behov for en ny 
ressurs her for neste skoleår. Denne bør og må komme på plass raskt for 
erfaringsoverføring.  

 Utvendige områder og fotballbanen(e):  

 Ønsker at noen kan påta se og følge opp dette. 

 Øyvind Ihlen og Lin Hammer fortsetter i kontaktgruppen AKS – FAU 

 Erik Mogensen fortsetter som fruktansvarlig 
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5  Øyvind Ihlen i kontaktgruppe AKS - FAU informerer om status 

Eget forum for dialog mellom FAU og AKS opprettet på slutten av sist skoleår. Referat 
fra oppstartsmøte 28.06.16 sendt ut fra Øyvind i 1. august. Se vedlegg 2. 

Øyvind og Lin avtaler nytt møte med aks. 

Det kom inn ønske om foreldremøte på AKS. Dette har vært dette tidligere. Tas opp i 
neste møte med AKS. 

Mat på aks følges opp av gruppa. Også tema i foreldremøte? 

 

6  Eventuelt 

 Klassene ønsker og vil ha mer tid i klasserommet med lærer på vårens 
foreldremøter. Styret melder dette inn til skolens ledelse på neste møte 

 Inspektør på barnetrinnet er 50% sykemeldt. Det er ifølge rektor foreløpig 

 

 

styret 
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ingen planer om å øke bemanning . Det er ønske om og klassekontakter og 
fau mener det er behov for mer enn 50% inspektør på barnetrinnet. Følges 
opp videre av klassekontakter og fau 

 Sak fra 4. trinn. Det er ikke garderobeplass i gangen til alle elever. Følges 
opp og tas opp med skolens ledelse av klassekontakter med kopi til fau og i 
relevante møter med skolen.  

 Minne skolen om varsling på sms ved vikarbruk 

 

 

 
FAU styret 
 
 
Vedlegg: 

1. presentasjon fra rektor (ettersendes) 
2. referat fra aks-fau møte sendt ut 

 
 
 
Vedtekter for FAU Høyenhall Skole ligger på skolens hjemmeside: https://hoyenhall.osloskolen.no/om-
skolen/rad-og-utvalg/fau/ 
 
 
 
 


