
Referat FAU, Oppsal skole  
 

Tid:  Onsdag 20. mars 2019, kl. 18.30 – 20.30 

Sted:  Oppsal skole, Personalrommet 

Hvem: FAU-representanter, evt. vara 
 

1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat 
Dagsorden, referat og innkalling godkjent 
 

2. Informasjon fra skolens ledelse 
Rektor kunne ikke delta på møtet så Lars Greger informerte: 
- Skolen jobber videre med rekruttering av lærere 

o Det er stor etterspørsel etter lærere 

o Ny sosiallærer på ungdomstrinnet – begynner etter påske 

- Kommentarer til agenda 

o Låser på toalettet 

 Låser som kun kan låses fra innsiden er ordnet på to toaletter 

o Skolen er positiv til at FAU lager policy til mobilbruk 

 Rektor foreslår møte med FAU, lærere og Elevråd 
 

3. Økonomihåndtering for 17. mai 

- Vegard Wold fra årets 17.maikomite var invitert for å diskutere arrangementets øko-
nomiske sider. Vegard kunne ikke delta på møtet 

- FAU vedtok at 30.000,- i startkapital overføres til 17. mai komiteen 

- FAUs Vipps konto benyttes under arrangementet 

- Vegard lager mal (i Excel) for regnskapet til 17. mai komiteen 

  
4. Mobilfri skole 

- FAU har vedtatt forslag om mobilfri skole og mener dette vil forbedre skole- og læ-
ringsmiljø (støy forbundet med mobil (snapchats, spilling etc), uautorisert deling av 
bilder, mobbing via sosiale medier, økonomisk press om å ha nyeste og beste mobil) 

- FAU vil diskutere forslaget med lærere og Elevråd 
- FAU ønsker å se på erfaringene fra skoler som har innført mobilfri skole, f. eks. So-

fienberg og Høyenhall 
- Praktiske løsninger vil bli diskutert i neste runde; differensiering på trinn, mobilhotell 

etc. 
 

5. Lås på doene  

- Det er nå kjøpt inn låser som kun kan låses fra innsiden. Som sikkerhet kan låsene 
åpnes med nøkkel fra utsiden 

- Saken har vært tatt opp av Elevrådet flere ganger, og saksgangen for å få dette i or-
den synes å ha vært unødvendig lang. FAU mener at det er en selvfølge at man må 
kunne gå på do i fred 

 

6. Temakveld Utekontakten 

- Politiet, Natteravn og Utekontakten har invitert til temakveld torsdag 11. april 

- Sted er foreløpig ikke avklart 
 

7. Trafikkagentene – forespørsel fra bydelen 

- FAU er synes det er en dårlig ide å utstyre barna med en app for å involvere de 

direkte i kartlegging av skoleveien 

- FAU oppfordrer Bymiljøetaten til å ta tidligere innspill vedrørende sikring av skolevei 

på alvor. FAU foreslår også at Bymiljøetaten kan opprette en hjemmeside hvor man 

kan komme med innspill  



8. Runden  

- Driftsstyret 

o Økonomisk går skolen i balanse  

o Skolen jobbe med å tilsette flere lærere, primært spesialpedagoger. Flere 

stillinger er planlagt utlyst 

o Planen var å bygge om langbygget i løpet av sommerferien, men dette 

arbeidet er utsatt 

o AKS er i endring, og det er kommet pålegg/norm om læringsstøttene 

aktiviteter 

o «Glasshuset» har oppstart etter påske. Det er et prosjekt for å samle flere 

tilbud som f. eks. helsesøster, bibliotek og cafe der elevene er. Målet er å 

forbedre miljø og trivsel  

- SMU – ikke noe nytt å melde 

- AKS utvalget – ikke noe nytt å melde 

- Trinnene 

o 1. trinn – kartleggingsprøver i norsk i uke 13 og 14 

o 2. trinn – alt vel på 2. trinn 

o 3. trinn – har hatt foreldremøte. Det er ny lærer på trinnet. Temaer som ble 

tatt opp; mobbing via mobil,  aldersgrensene for apps, stjålne sparkesykler, 

engelskundervisningen 

o 4. trinn – har hatt foreldremøte. Temaer som ble tatt opp; miljø (satt i gang 

jente- og guttegrupper), engelskundervisningen 

o 5. tinn – ønsker tilbud om nettvett (Røde Kors sitt tilbud er for 6. trinn). 

Spørsmål fra 5. trinn – blir fotballbanen ferdig til sommeren?  

o 6. trinn – opptatt av skolestreik for miljøet. Det er fire nye elever på trinnet 

(ønsker generelt bedre info om barn som slutter og begynner). Det fungerer 

fortsatt dårlig på mat og helse 

o 7. trinn – det er ny lærer og ny elev i klasse B. Elevene forbereder seg til 

ungdomsskolen. Det jobbes med miljø («Sisterhood») 

o 8. trinn – har hatt foreldremøte: Temaer som ble tatt opp; sosiale medier, rus, 

skoleball  

o 9. trinn – har hatt fest/LAN-party med overnatting (veldig populært og 

hyggelig), dugnad (til hvite busser),  

o 10. trinn – fokus på søknad til vgs., planlegger vitnemålsfest, starter med 

tentamener  
 

9. Eventuelt  

- Engelskundervisningen – det stilles spørsmål om læringsmål, kvalitet og variasjon 

mellom trinnene 

- Tilbud om Nettvett – ønsker et tilbud for 4. og 5. trinn (Røde Kors sitt tilbud er for 6. 

trinn) 

- Fravær – Rektor må informere, da det er usikkerhet om det er ulik praksis mellom 

skoler og bruk og betydning av fraværskoder 

- Sykkelstativer – etter flere tilfeller av stjålne sparkesykler er det kommet ønske om 

mer synlige stativer, f. eks. i skolegården 

- Hva skjer med det nye bygget (Vetland)? Hva slags behov har elevene som skal gå 

der, og hvor mange elever er det plass til? 

- Sponsing fra FAU. Har det blitt kjøpt inn bandolærer til 17. mai, nett til fotballmål og 

basketballkurver? 


