
Referat fra FAU-møte, Oppsal skole – 09.01.2019 
 
Til stede:  
Lars Greger Granlund (leder), Eva Carina Aune (6B), Birgitte Mølstad (7A), Ina Rud (2A), 
Terese Maurud Wold (3A), Nihada Kernaovic (8E), Amela Keranovic (3B), Trine Lise 
Haslene (9N). 
 
1) Godkjenning av referat og dagsorden 

Referat og dagsorden godkjent.  
 

2) Informasjon fra skolens ledelse v/rektor Jack Heidner 
- Nå på tampen av årsavslutningen ser de økonomiske beregningene bra ut, skolen er 
i balanse. Skolens økonomi blir litt romsligere fremover, og de kan tilsette flere 
lærere. Rektor har noen tanker/planer om hvilke ”hull” som skal tettes.  
- Skolen har hatt utlysninger ute over juleferien, og har gjennomført intervjuer i 
januar. Det er et tøft rekrutteringsmarked for skolene – kandidaten Oppsal ønsker 
hadde fire tilbud på hånden dagen etter intervjuet… Det er vanskelig å finne gode 
faglærte lærere. Oppsal får gode tilbakemeldinger fra studenter, og skolen bruker 
også det som rekrutteringsarena. Ledelsen er i tenkeboksen på om de skal arrangere 
en ”Vinterskole” à la Sommerskolen med vinteraktiviteter for barn – og også ha det 
som rekrutteringsarena. Målgruppen vil være 5. -7. Trinn, og ledelsen ønsker at FAU 
vurderer om dette kan være aktuelt.  
- Driftsstyremøte 15. januar 2019.  
 
Svar på spørsmål fra forrige FAU-møte:  
- Lekser: Skolen tar en runde med hver avdeling på skolen så de er mer omforent om 
mengde lenker, hvor/hvordan de skal kommuniseres etc.  
Skolen ser selv at de har noe å hente på når det gjelder å gi tilbakemeldinger  til 
elvene på lekser – det er et større lerret å bleke som de skal jobbe mer med etter 
hvert (men hvordan er ikke besluttet enda). Ført skal de finne hva som skal være 
felles for hver avdeling (1. – 4./5. – 7./8. – 10.), og så ser de hvordan det fungerer.  
Nå om dagen er det tegninger/planer for ombygging som må prioriteres, i tillegg til 
andre saker – men dette står på planen for kommende saker.  
 
- Nettvett – ev. bidrag til temakveld: Rektor har vært i kontakt med Røde Kors, som 
skal komme tilbake til oss med et tilbud om nettvett-undervisning for 6. trinn.  Da er 
elevene så gamle at foreldrene har fått noen utfordringer og erfaringer 
(gjennomføres dette for tidlig kjenner ikke foreldrene seg igjen). Opplegget er 
undervisning av elevene på dagtid, og møte med foreldre og barn sammen på 
kvelden – da blir dette spesifikt for disse elevene. Skolen ønsker å ha dette fast årlig.  
 
- Spesialundervisning: Generelt er det for få lærere med spesialpedagogikk i 
fagkretsen på skolen. Det har de tenkt å gjøre noe med, og har høyeste prioritet. 
Skolen har hatt en stiling ute, som må utlyses på nytt – planen er å rekruttere flere 
spesialpedagoger og lærere med spes.ped. i fagkretsen, + at de lærerne med 
spes.ped. i fagkretsen kan bistå ordinære lærere. Her gjelder det bare å finne disse 
folkene….  



Hele personalet hadde presentasjon av verktøy for dyslektikere før jul. Skolen kjøper 
ekstra bistand fra eksterne til enkelte elever med dysleksi da de ikke har 
kompetansen selv.  
Skolen hadde møte med ny PPT-rådgiver i dag. (PPT har omorganisert, og de har 
derfor byttet rådgivere flere ganger det siste året.) Lærerne har ansvaret – sammen 
med sosiallærer – for å melde bekymring for elevers (manglende) faglige utvikling til 
skolens ressursteam, som så gjør en vurdering av aktuelle tiltak.  
 
- Taxier på tomgang: Vetland skole er ansvarlig for dette. Saken er tatt opp med 
rektor på Vetland, som følger opp saken videre.  
 
- Tømming av søppelkasser: Skolen har nok vaktmesterressurser, og de følger opp 
tømming av søppelkassene videre.  
 
- Strøing i skolegården: Undervisningsbygg er ansvarlig for å strø i skolegården, og 
gjør det om natten.  
 
- Skoleball: Årets skoleball er 7. mars.  
Vakter til ballet rekrutteres fra 8. klasseforeldrene.   
 

3) Runden på trinnene:  
3. trinn: 3B har fått ny kontaktlærer. 17. mai-komiteen er i full gang! 
4. trinn: ikke noe nytt.  
5. trinn: Har fått ekstra ressurslærer på trinnet.  
6. trinn: Ikke noe nytt:  
7. trinn: Ikke noe nytt.  
8. trinn: Ikke noe nytt.  
9. trinn: Innsamlings-/dugnadsaktiviteter til inntekt for Hvite busser er i full gang! 
10. trinn: Tentamen, eksamen og søking til videregående skoler er fokus om dagen.  
 
SMU: Neste møte tirsdag 15. januar  
DS: Neste møte tirsdag 15. januar 
 

4) Eventuelt 
- Salg av brukte kjoler og dresser før skoleballet 
Elevrådet bør vurdere å ha bruktsalg av kjoler og dresser i forkant av skoleballet (om 
ikke i år, så til neste år).  
Forslag:  Klassekontakter for neste års 10. trinn står som ansvarlig for annonsering 
og gjennomføring av bruktsalg i Guldsmeden (lage prøverom, stille opp noen speil 
etc.) 
 
- Økonomistyring til 17. mai:  
Opprette egen konto som kun har Vipps. Saken følges opp på neste FAU-møte, og 
Vegard Waag Vold fra årets 17.maikomite inviteres til møtet for å delta i utformingen 
av en mal for økonomistyringen av arrangementet.  
 

 
 


