
MØTEREFERAT: FAU-møte Svendstuen Skole 28. april 2015 

 

Til: FAU, SL og foreldregruppen på Svendstuen skole 

Tilstede: Se nedenfor 

Referent: Hege Njå Bjørkmann 

  

Dato: 28. april 2014 

Sted: Oslo, Svendstuen Skole 

 
Tilstede: Trine Kristin Nystrøm, Hege Njå  Bjørkmann, Ineke Arnstad, Cathrine L’Orange, Berit Letting 
Patt, Marianne Kvan, Caroline Borch-Nielsen, Eli Garmann, Petter Huseby, Martine Høyem Helseth, 
Øyvind Eikeland. 
Skoleledelsen: Ellen Ellingsgård og Bente Strande 
Vara repr: Eli Garmann vara for Camilla Forberg, Petter Huseby vara for Janniche Gram,  
Mamma til Ulrik ? vara for Tone Rosander Hafsteen  
Ikke repr. : Tone Brita Goulignac ,Stephanie Chretien Lemyre, Line Benedikte Olsson, Ingvild 
Husebye, Ida Fjell 
 

Sak 1: Administrasjonen orienterer (ved Ellen og Bente) 

1. Status mobilordning: Det er igangsatt ny praksis vedr mobiltelefoner (informasjon om dette 

er sendt ut i egen mail). Administrasjonen mottar positive tilbakemeldinger fra elevene. 

Prøveordningen skal evalueres etter tre uker av skolen.  

Administrasjonen vil nå også ta opp praksis rundt mobilbruk på AKS.  

2. Status byggearbeid: Byggearbeidene ved skolen går i henhold til planen.  

3. Inntak 1. klasse: Svendstuen skole har kun plass til to førsteklasser til neste år (grunnet 

kapasitet på skolen). Med utgangspunkt i vurderinger knyttet til blant annet avstand, søsken, 

skolevei, bosted og andre sosiale forhold har det blitt sendt ut et forhåndsutkast til de barna 

som sogner til Svendstuen, som dessverre ikke har fått plass. Endelig løsning om hvilke barn 

som berøres blir tatt i løpet av kort tid og informasjon om dette blir sendt til de berørte 

familiene. Skoleledelsen var tydelige på at det er et nøye arbeid som legges ned for å påse at 

færrest mulig må flyttes til Slemdal eller Voksen Skole.  

4. Ny IKT-løsning: Oslo-skolene får ny IKT-løsning til høsten. Programmet som skal tas i bruk er 

bedre tilpasset skolene. Lærerne er i gang med opplæring og løsning blir tatt i bruk utover 

høsten. It’s Learning heter den nye plattformen. Dette vil erstatte dagens Fronter. Mer 

informasjon om dette kommer fra skolen senere. Løsningen skal fungere både for 

kommunikasjon mellom elever og skolen, foreldre og skolen, AKS og FAU.  

 

Sak 2: Informasjon om uteområdene – skolegården 



1. I løpet av vinteren er ny skolegård planlagt av Undervisningsbygg sammen med skolen. Da 

skissen ble klar, ble dette satt ut på anbud. I løpet av mars ble det besluttet å bruke Claussen 

& Heyerdahl til å bygge ny skolegård. 

2. Arbeidet igangsettes i løpet av 2015, og er ferdig i løpet av skoleåret. Alle lekeområdene som 

skal bygges tilpasses terreng og man har lagt stor vekt på at alle barna på skolen, uavhengig 

av alder, skal ha glede av de nye apparatene. Skolen, FAU og Elevrådet har alle vært med på 

prosessen. 

3. Pengeinnsamling til skolegården ved SSV og innsamling blant foreldre og barn skal gå til 

utbygging av den nedre delen av skolegården. Planene begynner å bli ferdige. All informasjon 

om dette legges ut på skolens hjemmesider. Antatt utgift for prosjektet er satt til ca. kr. 500 

000,- Så langt har  SSV samlet inn mer en kr. 200 000,-  

 

Sak 3: Informasjon fra trafikkutvalget (ved Marianne og Caroline) 

1. Trafikkutvalget mottar en rekke henvendelser om trafikkfarlige hendelser og områder. 

Utvalget har med bakgrunn i dette tatt initiativ til å sende et brev, sammen med Slemdal, 

Midtstuen og Montesorri, hvor vi ber om planer for veiutbedringer, løsninger ved 

boligutbygging, idrettsanlegg og stigende antall biler som kjører i områder rundt skolene. Vi 

har lagt vekt på at Bymiljøetaten og Bydelsutvalget ikke legger vekt på sikker skolevei for 

barna, med referanse til alle avslag på tiltak som har vært søkt om tidligere. 

2. FAU oppfordrer alle foreldre til ekstra varsomhet ved kjøring. Det observeres stadig stygge 

episoder i trafikken i nærheten av Svendstuen Skole.  

3. Skolepatruljen skal evalueres. FAU besluttet å øke foreldrevaktordningen fra høsten. Det vil 

komme eget skriv om dette til alle foreldre  før skoleåret er omme. 

4. Sykkellappen: Det har kommet inn ønske om å kunne ta sykkellappen i 4. trinn. Skoleledelsen 

har vurdert dette nærmere og besluttet at det ikke blir noen ingen endring i tidspunkt for å 

ta sykkellappen (dvs at 5. klasse kan ta sykkellappen på våren).  

5. FAU oppfordrer alle foreldre til å ta i bruk appen «Trafikkagenten», hvor man kan melde inn 

farlige vegkryss til (Oslo Kommune Bymiljøetaten) Trafikkomiteen vil sende ut informasjon om 

hvor man finne denne appen. 

Sak 3: Informasjon fra miljøgruppen (Ineke) 

1. 27. april ble det arrangert et møte om Nettvett og digital mobbing for 5. og 6. trinn. De som 

møtte var godt fornøyde med møtet. Ragnhild Jansen møtte barna først og deretter 

foreldrene om kvelden. Hun informerte om hvordan våre egne barn oppfatter sin digitale 

hverdag. Hun kom med gode tips og nyttig informasjon til foreldrene.   

2. FAU har gjort en avtale med Barnevakten.no at de skal komme hver høst for å ha tilsvarende 

opplegg for 5. Trinn med foreldrene. Dette starter høst 2015.  

3. FAU oppfordrer alle til å sjekke www.barnevakten.no hvor nettvettregler er beskrevet.  

 

17- mai (Trine) 

1. Program sendes ut digitalt og i sekkene i disse dager. 

2. Andre og fjerdeklasse skal bistå med arrangementet, informasjon om oppgaver og ansvar 

sendes ut i disse dager. 

3. Vi har behov for sponsorer til premier og setter pris på innspill til dette så raskt som mulig. 

http://www.barnevakten.no/


6. «Kult å kunne» 

Foreldrebanken er ikke helt komplett. Mangler fra noen klasser.  

Jobber videre med hvordan muligheten er å evt  implementere noen av idéene på AKS.  

Målsetningen må være å organisere og utnytte kompetansen og planlegge temadag/kveld til 

høsten for elevene. 

Foreldrebanken vil være tilgjengelig for SL/lærere. 

 

Annet 

1. FAU ønsker at det igangsettes tiltak for å samle inn penger til kriserammede i Nepal. Det ble 

vedtatt at vi skal arrangere løp for barna hvor de kan samle inn sponsorpenger. Mer 

informasjon om dette kommer. 

 


