
MØTEREFERAT: FAU-møte Svendstuen Skole 1. juni 2015 

 

Til: FAU, SL og foreldregruppen på Svendstuen skole 

Tilstede: Se nedenfor 

Referent: Caroline Borch-Nielsen 

  

Dato: 1. juni 2015 

Sted: Oslo, Svendstuen Skole 

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

Sak 1: Godkjenning av referat. 

1. Referatet ble ikke godkjent da det inneholdt noen mangler. FAU leder kommer tilbake med 

korrigert referat. 

Sak 2: Oppsummering fra Driftsstyre 

1. Elevrådet får gode tilbakemeldinger for flott innsats i året som har gått. De har hatt mange 

gode innspill og orientert Driftsstyre om elevmassen. De har en bred gjennomgang av 

elevundersøkselsen. 

2. Utdanningsetaten har bestemt at det ønsker en sterkere satsing på 1-4 trinn i form av økt 

lærerressurs. En liten bevilgning har kommet som et resultat av dette. 

3. Gjennomgang av økonomien ved skolen så langt i 2015. 

4. Skoleledelsen orienterte om lærerkabalen for 2015 / 2016. 

 

Sak 3: Josefine Tanum – Miljøterapeut på Svendstuen Skole  

 Josefine Tanum er ansatt som miljøterapeut ved skolen, og kom for orientere om sitt arbeid.  

 Hun er utdannet helsesøster og familieterapeut. Skolen har ønsket denne type ressurs som 

 et tillegg til den pedagogiske bemanningen. Josefine fortalte om hvordan en forståelse for 

 barnet ved å jobbe på skolen og i hjemmet, bidrar til å hjelpe barns skolehverdag. 

 Josefine har også fast plass i LMG som behandler, utreder og gjennomfører vedtak i  alle 

 saker som mobbing, mistrivsel, og andre mestringsproblemer.  



 FAU vil at alle klasser skal få informasjon om miljøterapeutens arbeid gjennom sine 

 respektive representanter. 

Sak 3: Skoleledelsen informerer: 

1. Skolens klimaskjermprosjekt er avsluttet. Skolen er fornøyd med gjennomføringen og rettet 

en stor takk til lærere og barn som har bidratt til at det har gått bra. 

2. Trivselslederprogrammet har vært bra til tross for at skolen har fungert på to steder. Ass. 

rektor mener det er rom for endringer og forbedringer ved opplæring av trivselsledere og 

oppstart og avslutning av sesongene. FAU tok det til etterretning og vil følge saken til høsten. 

3. Mobilordningen har blandede tilbakemeldinger og skolen skal gjennomføre en evaluering 

over sommeren. AKS har sagt at de vil følge skolens  eventuelle ordning. 

Sak 4: AKS 

1. FAU har spurt AKS om de ønsker et tettere samarbeid med oss. De er positive og vil komme 

tilbake neste halvår med forslag til hvordan dette kan gjøres. 

2. Ingvild og Trine har laget et forslag til brukerundersøkelse til brukerne av AKS. Styret i AKS 

ønsker å se på dette. Dersom de skal ha en undersøkelse, ønsker de en modell som kan 

brukes årlig som sammenligningsgrunnlag. Endelig undersøkelse utarbeides av AKS. 

3. Ingvild redegjorde for hva AKS ønsker å gjøre for 3-4 trinn neste år.  

4. Flere FAU representanter bemerket at det er mange barn som finner andre aktiviteter enn 

AKS. 

Sak 5: Kult å kunne 

1. Ingvild følger opp listen og fortalte at det er ca. 30 på listen i dag. Det er plass til flere og man 

håper å høre om suksesshistorier som motiverer flere foreldre til å stille. Det er veldig mange 

morsomme fag og interesser representert. Skoleledelsen og lærerne skal jobbe med listen i 

forbindelse med høstens planer. 

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. 

Sak 6: Trafikk 

1. FAU har sendt felles brev til Bydelsutvalget og Bymiljøetaten med Slemdal, Montessori og 

Midtstuen. Man har bedt om en plan og utredning for skoleveien til barna som oppfattes 

som utrygg og hvilke tiltak de skal gjøre da få av skolenes ønsker får gjennomslag. Møter i Ris 

Vel og Bydelsutvalget er gjennomført. FAU venter på skriftlig redegjørelse fra BME. 

2. Ved skolestart i august vil det gå felles brev til Svendstuen, Montessori og Midtstuen- 

foreldre om varsomhet ved kjøring og levering til skolene om morgenen. 

3. Skolepatruljen ble besluttet avviklet ved øvre planovergang. Foreldrevaktordningen 

opprettholdes. 

4. Det diskuteres om økt foreldrevaktordning i særskilte kryss langs skoleveien for Svendstuen. 

Sak 7: Miljø 

1. 17. Mai gikk med 28 000,- i overskudd. Dette overføres til Ny Skolegård. Det var færre 

besøkende enn vanlig. Det var noen utfordringer ved tildeling av vakter og oppmøte. Det 

kom forslag til alternative betalingsmetoder ved arrangementer. Man ønsker å starte 

tidligere med organiseringen av 17. mai-komiteen for neste år. 



2. Årshjulet skal videreføres og oppdateres for skoleåret 2015/16. Dette er et verktøy for å 

følge alle skolens aktiviteter, faglig og sosialt. Frist for innspill til denne er 30. august. Den vil 

bli delt ut til alle foresatte ved høstens foreldremøte. 

3. Miljøgruppen ønsket en tilbakemelding på hvordan Nettvett-møtet ble mottatt av foreldre, 

skolen og barn. Dersom FAU skal videreføre dette til neste år, er det viktig at det er lærerikt.  

4. Miljøgruppen fortsetter sitt arbeid inn i neste skoleår. 

Sak 8: SSV 

1. Svendstudagen gjennomføres 4. Juni. Inntektene går til Ny Skolegård. I år utvides utsalgene i 

håp om å generere større inntekter. Martine lager materiell for å synliggjøre planene for 

uteområdene. 

2. SSV ønsker å lage skoleeffekter som bager og gensere som man begynner å selge på 

Svendstudagen. Levering til høsten. I tillegg vil SSV sende ut en mail til alle foresatte om hva 

Svendstudagen bragte inn og informasjon om kjøp av skoleeffekter. 

3. For å ferdigstille ny skolegård trenger vi kr. 500 000,- Så langt har innsamlingen gitt ca. Kr. 

275 000,- Kostnader blir dette Kr. 239.000,- 

Sak 9: Informasjon fra Skolekrets F 

1. Det skal opprettes et nytt styre for skolekrets F som vi tilhører. Det er ønskelig med deltagere 

fra vår skole. De som føler for å ta del i dette gir beskjed til Trine. Oslo kommunale 

foreldreutvalg er det overordnede organet for skolekretsene, og vil bistå til etablering av nytt 

styre for skolekrets F. Svendstuen skole skal være verskapsskole i november, og ønsker 

innspill til temaer som er aktuelle i denne sammenheng.  

Sak 10: FAU for skoleåret 2015/16 

1. Nye representanter må på plass i de klassene som ikke valgte nye representanter ved forrige 

foreldremøte. Første trinn må velge sine representanter. Møteplanen for FAU til høsten 

settes slik at man får tid til å rekruttere nye medlemmer. Hvert FAU avtroppende medlem er 

ansvarlig for ny representant. 

2. På første møte til høsten skal de nye representantene få innføring i FAUs generelle arbeid, 

funksjon og pågående saker. 


