
Referat FAU, Oppsal skole  
 

Tid:  Torsdag 25. april 2019, kl. 18.30 – 20.30 
Sted:  Oppsal skole, Personalrommet 
Hvem: FAU-representanter, evt. vara 
 
Lars Greger Granlund (leder), Ingrid Finkelsen (9E), Anita Reinton Utgård (1C), Birgitte 
Mølstad (7A), Ivar Løvbrøtte (3A), Silje Wetterdal Syversen (6A), Nihada Karanjyid (8E), 

Trine Lise Haslene (9N), Ina Ruud (2A), Håkon Repstad (4A), Frank A. Kopperud (5B) 
 
 
Svar på spørsmål, orientering ved skolens ledelse v/rektor Jack Heidner 
 
- Synlige sykkelstativer inne i skolegården som tiltak mot tyverier 

o Skolen hadde oppfattet dette som et ønske om å ha sykkelstativer innendørs. 
Denne lille misforståelsen ble oppklart og skolen skulle se på dette på nytt. En 
ulempe ville være sannsynlig sykling til og fra stativene. 

- Ønske om temakveld om Nettvett 
o Dette blir arrangert for 4. trinn til høsten  

- Ny fotballbane 
o Ny kunstgressbane skal være klar i juli 

- Informasjon om elever som slutter ved skolen 
o Det er ingen tradisjon med å informere foreldre om elever som slutter ved skolen, 

og det er vanskelig å informere om årsaker etc. Det vil i så fall være individuelt 
hva man ønsker å informere om. Kontaktlærerne vil holde regi på eventuelle av-
slutninger 

- Nybygget til Vetland 
o Skolen vet ikke om det kommer nye elever til høsten som skal ta i bruk det nye 

bygget 
- Sponsing fra FAU 

o Bandolærer er skolen er nå innkjøpt og klare til 17. mai 
o Nett til fotballmål og basketballkurver – noe er kjøpt inn, men venter til høsten når 

den nye kunstgressbanen tas i bruk 
- Praksis for føring av fravær 

o Skolen følger reglene for søking og føring av fravær. Det skal ikke være forskjel-
ler i praksis internt på trinnene, eller i forhold til andre skoler. Skolen trenger ek-
sempler hvis dette skal kunne ettergås 

- Mobilfri skole 
o Skolen ønsker å bruke god tid på dette, og kanskje er prosessen viktigere enn 

resultatet. Lærerne på ungdomstrinnet har begynt å diskutere fordeler og ulem-
per med mobilfri skole, og FAU håper å kunne delta i en positiv prosess, men av-
venter foreløpig innspill fra lærere og elevråd.  

- Lekseprosess 
o Lærerne jobber med kvalitetssikring av lekser; felles forståelse og læringsmål 

- For få voksne ute i overgangen fra AKS til skolestart 
o Det er observert at det ofte er kun én voksen ute de siste 15 minuttene før skole-

start 
o Rektor vil følge dette opp med AKS.  

- Støtte til skolekoret 
o FAU spurte om hvor mye skolen støttet koret med, men fikk ikke noe konkret svar 

på det 
- Fagfornyelsen (fornying av læreplanene i grunnskolen. De nye planene tas i bruk fra 

2020) 



o Hvilke digitale løsninger vil skolen ta i bruk? Vil f. eks. alle elever få sin egen PC 
eller iPAD? Mest sannsynlig vil man få klassesett, og benytte dette som supple-
rende verktøy 

o Vil det bli digitale læreverk, lisenser vs lærerbøker? Dette vil bli et økonomisk 
spørsmål 

 

 

1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat 
Det kom en kommentar til referatet på mail vedr mobilfri skole. I forrige møte var FAU 
enige om å foreslå mobilfri skole, men vil jobbe med prosessen før det konkluderes. 

 
Dagsorden, referat og innkalling godkjent. 
 

 

2. Temakveld Bøler 11. april 
Lars Greger refererte fra oppsummeringen til Guro B. Ringlunds (delt i gruppen 2006-
barna ved Oppsal skole). 
 
Andre inntrykk og tilbakemeldinger ble delt av de som hadde deltatt på temakvelden. 

 

3. Mobilfri skole 
Planen var å kontakte en skole som har innført mobilfri skole for å lære av deres erfa-
ringer, prosesser og praktisk gjennomføring. Dette har det ikke vært tid til. Det er viktig å 
ha en god prosess, involvere elevene på de forskjellige trinnene, og skape en bevisstgjø-
ring hos elever, lærere og foreldre, om hva man ønsker å oppnå med en mobilfri skole. 

 
4. Økonomisk støtte til Oppsal skoles kor 

FAU leste igjennom søknaden. FAU er positive til å støtte koret, og forutsetter at skolen 
også gir sin støtte. 
 
Forslag: 
FAU og skole støtter koret med 7.500 NOK hver til følgende tre arrangementer - 17. mai, 
vitnemålutdeling for 10.klasse og sang for nye førsteklassinger. 

 
5. Runden  

- Driftsstyret 

- SMU  

- AKS utvalget  

- Trinnene 

o 1. trinn  
o 2. trinn – hyggekveld med bevertning arrangert 25. april 
o 3. trinn  
o 4. trinn – spente på overgangen til mellomtrinnet 
o 5. tinn  
o 6. trinn  
o 7. trinn  

o 8. trinn  
o 9. trinn – forberedelser til konfirmasjoner og dugnader til Hvite busser tur 
o 10. trinn  

 
 
 
 
 
 

 

6. Eventuelt  



- Temakveld 
o Kun gode tilbakemeldinger til Temakvelden 

o Se oppsummeringen til Guro B. Ringlund 
o Det er viktig at man sier i fra om hendelser i nærmiljøet, og at man f. eks. 

engasjerer seg i natteravning. Det er lav terskel for å kontakte Politi og Salto 
(sammen lager vi et trygt Oslo). Tross økning i kriminalitet og rus (fra 2016), så 
viser rapporter at det står bra til med ungdommene i Bydel Østensjø 

o FAU ønsker at arrangementet gjennomføres årlig 

- «Mobberykte» (rykte om at skolen gjør for lite i mobbesaker) 
o Det er delte oppfatninger om hvordan skolen har forholdt seg til saker om 

mobbing. Noen synes at skolen har forholdt seg passiv, og har en oppfatning om 
at man har kvittet seg med problemet ved å flytte elever. Andre har inntrykk av at 

det jobbes mye med slike saker, og at det legges ned mye arbeid med 
inkludering og klassemiljø. Dette er vanskelige saker, hvor kun få kjenner 
historikk og hvilke tiltak som er iverksatt, og hvor mye de som er berørt ønsker å 
synliggjøre. Det er også en praksis for hospitering o.l. mellom skoler 

- Støtte til Hvite busser 

o Siden dette er i samarrangement (skole og foreldre), i prinsippet obligatorisk, og 
med et betydelig pedagogisk utbytte, så bør FAU kunne støtte turen på linje med 
skoleturen i 6. klasse. Dette tas opp i neste FAU møte 


