
Årsmøte FAU Oppsal 
skole  

Tirsdag 
03.11.2020  

1 Konstituering:  

a) Valg av ordstyrer: Lars Greger 
Granlund  

b) Valg av referent: Eva Nygård  

C) Zoom leder: Marit Christiansen  

Valg av to FAU-representanter til å underskrive 
årsmøteprotokollen:  

De tilstedeværende var:  

Lars Greger Granlund (styreleder)  

1A: Peder Skou 1B: Maria Langtjernet Velten 1C: Unni Sanne 2A: Katrine Holtung 
Pedersen  

2B: Hanne Stemsverk Gundersen 2C: Kjetil Håkelien 3A: Charlie Midtlyng (Vara) 3B: 
Hege  

Sofie Østrud 3C: Bård Peder Skjørtorp 4B: Eva Ester 
Nygård  

5A: Terese Maurud 5B: Marie 



Grønvik  

6A: Tony Gulbrandsen 6B: Adele 
Hansen  

7A: Cathrine Fjeldstad Gujord 7B: Frank 
Kopperud  

8E: Eva Carina Aune 8E: Marit 
Christiansen  

9N: Kevin Ivanowitz  

10E: Kristin Mosaker  

2 Innkalling og 
dagsorden  

Ingen innvendinger, møtet er lovlig satt. 
3 Dagsorden  
Ingen innvendinger, dagsorden er 
godkjent.  

Saker: 1. Tøy som forsvinner fra 

skolen.  

2. Natteravn ordning. 3. 
Hjemme undervisning. 4. Tur 
sti bak skolen. 5. 
Ombygging. 6. Belysning på 
skolegården.  

Gjennomgang fra Lars om Jobb som FAU leder og hva dette innebærer (Se vedtekter 
for FAU  

Oppsal) Setter opp dato for FAU møter for skoleår 
2020/2021  

Hvordan melde inn saker til FAU (Se vedtekter for FAU 
Oppsal)  

4 Årsberetning for 



2019-2020  

Årsberetning ble godkjent.  

5 Regnskap og balanse 
2019-2020  

Regnskapet ble godkjent.  

Etter gjennomgang av regnskapet med Hanne så ser vi utfordringer for skoleår 2020/2021, på 
grunn av Corona så har ikke FAU kassen fått inn penger som blir tjent årlig med 17.mai, vi ser 
at vi er nødt til å ta en grundig gjennomgang på neste FAU møte med regnskap og evt hva vi 
kan støtte av leirskole og hvite busser fremover.  

6 Valg av 
valgkomité/styre  

Årsmøtet blir enige om at det skal 
velges:  

Ny FAU Leder.  

En representanter til Driftsstyre.  

2 nye styremedlem.  

FAU Leder: Hanne Gundersen (Enstemmig 
vedtatt)  

Nest Leder: Eva Nygård 
4B  

Styremedlem / kasserer: Terese Maurud 5A (Enstemmig vedtatt) Terese tar over 
rollen som Kasserer da Hanne nå har gått inn i rollen som FAU leder. Terese få 
opplæring av Hanne.  

Styremedlem: Peder Skou 1A (Enstemmig 
vedtatt)  

Driftsstyre: Marit Christiansen 8N (Enstemmig vedtatt) De nye medlemmene i Driftsstyret 
vil bli innkalt til neste Driftsstyremøte. Nye og forenklede vedtekter for Oppsal skole 
FAU  
Vedtekter er godkjent av alle.  



Saker:  

1. Tøy som forsvinner fra skolen: Forsvunnet ny Gore- tex jakke, som ble borte i 
første klasse garderoben, og uken etter ble tilhørende bukse også borte, lurer på om 
det er noen rutiner med å hjelpe barna og henge opp tøy på plassene sine? 
2.Natteravn ordning. Tony Guldbrandsen er ansvarlig for koordinering i vårt 
område. Natteravnene starter på Oppsal arena og går en runde i området fredag 
kveld. En fin måte å bidra på. Vi ser økende aktivitet på kvelden rundt Oppsal, det 
hadde vært fint om flere foreldre kunne tenkt seg å gå som natteravn. Tony 
informerer at det blir i samarbeid med foreldre fra Skøyenåsen skolen, siden Oppsal 
ungdomsskole er relativ liten i forhold til Skøyenåsen blir det bare ønskelig at vi deltar 
på natteravn en fredag i løpet av 4-5 uker. Det er ønskelig at Oppsal skole foreldre 
kan stille opp med min. 3 voksne, helst flere så man kan danne en liten gruppe som 
kan gå sammen. Tony skal sende e post til FAU rep. på ungdomstrinnet, 
representantene sender dette videre til foreldregruppene. 3.Hjemme undervisning. 
Etterlyser informasjon fra rektor om situasjonen rundt hjemme undervisning hvis et 
barn blir syk nå i Corona tiden. Vi ser at barn må være hjemme lenger, i forhold til at 
de ikke kan være på skole når de ikke er helt friske, vi lurer på hvordan skolen gjøre 
dette i forhold til det faglige, er det noe rutine med utlevering av dagsplan/faglig plan? 
4.Tursti bak skolen. Det ble informert om en tursti som skal bygges bak H-Huset på 
skolen, dette er per dags dato brukt som lekeområde til barna, har skolen noe 
oversikt over dette? Er det lagt noen planer i forhold til hvordan det skal sikres under 
evt. tursti bygging? 5. Ombygging. Det kom en gledelig nyhet at skolen har fått 
tilbake de innvilgede 10 millioner som ble øremerket til ombygging av skolen. Skal 
skolen lage en fremdriftsplan og Prioritetsliste over arbeidene som må gjøres? Vi 
forstår at det er mange hensyn å ta, men ser et veldig behov for prioritering på 
barneskolen siden det er undervisning i åpent rom, og dette er veldig utfordrende for 
lærere og barna. 6.Belysning på skolegården. Ønsker bedre lys i skolegården. Det 
bli mørkt på skolegården når barna går til og fra skolen. Lykter ute ved skoletrappa. 
Nesten samtlige lykter er slukket og det er bekmørkt i dette område. Skolen må følge 
opp. Det er observert en del ungdommer sent på kvelden i skolegården, det kan føles 
utrygt når det ikke er bra nok belysning på skolen, det kan oppleves som at det er 
mye lettere for ungdommer å henge på skolen. Har skolen noen plan om å gjøre noe 
med dette. Dette er tatt opp flere ganger i FAU og vi har ikke fått noe konkret 
tilbakemelding på dette.  

Runden:  

- Driftsstyret – ikke noe nytt å melde - 
SMU – ikke noe nytt å melde - AKS 
utvalget – ikke noe nytt å melde  



Trinnene:  

1A: Håndtering av søppel på skolegården, hva er praksis rundt dette? Opplever en del søppel 
på skolegården og at søppelkassene ikke blir tømt. 1B: Ingen innmeldte saker 1C: 
Ingen innmeldte saker 2A: Ingen innmeldte saker 2B: Ingen innmeldte saker 2C: 
Ingen innmeldte saker 3A: Ingen innmeldte saker 3B: Sammenslåing av klasser og 
praksis? Temaet som mange foreldre i 3.trinnet er opptatt av. Når skal klassen går 
fra tre til to? Hvordan setter lærerne sammen klassen? Mobilfri skole, hva tenker 
skolen om dette? Hvordan evt. jobbes det med dette på Oppsal skole? 4A: Ingen 
innmeldte saker 4B: Ingen innmeldte saker 5A: Ingen innmeldte saker 5B: Lurte om 
Oppsal skole har planer til å bruke appen ITS? Lekser – det er etterspurt en 
kvalitetssikring av lekser, og hvordan dette praktiserer, av lærerne på de ulike 
trinnene. Det kan oppleves forskjellig fra lærer til lærer og trinn til trinn. 6A: Ingen 
innmeldte saker 6B: Ingen innmeldte saker 7A: Dysleksivennlig skole, hvorfor er ikke 
Oppsal skole en del av denne ordningen? Hva innebærer dette for Oppsal, og evt. 
være en dysleksivennlig skole? 7B: Overgangen til ungdomstrinnet, foreldre vil gjerne 
ha informasjon om overgangen fra mellomtrinnet til ungdomstrinnet. 8E: Opplevd at 
overgangen har gått greit, men ikke nok informasjon rundt valget av valgfaget på 
ungdomstrinnet. 8N: Ingen innmeldte saker 9E: Ingen innmeldte saker 9N: Ingen 
innmeldte saker 10E: Ingen innmeldte saker 10N: Ingen innmeldte saker  

Eventuelt:  

. Det var snakk om å arrangere et julearrangement som erstatning vårens avlyste 
17.-maifeiring. Inntekten skulle gå til FAU kassen, men vi ser ikke at dette er 
gjennomførbart med dagens situasjon. Vi må komme tilbake til evt hva som kan 
erstatte dette.  

. Hva tenker ledelsen om bruk av snus i arbeidstiden til 
lærerne?  

. Har Jack kontakt med forebyggende politi? hva er praksis rundt dette? Vil gjerne har litt 
informasjon om hvordan skolen jobber inn mot ungdommer og forebygging av 
kriminalitet.  

Møteplan for FAU skoleår 2020 – 
2021  



Dato Tid Sted Tirsdag 24-11-2020 18.30 – 20.00 Zoom møte Tirsdag 08-12-2020 18.30 – 
20.00 Zoom møte Tirsdag 05-01-2021 18.30 – 20.00 Personalrommet Oppsal skole Tirsdag 
02-02-2021 18.30 – 20.00 Personalrommet Oppsal skole Tirsdag 09-03-2021 18.30 – 20.00 
Personalrommet Oppsal skole Tirsdag 06-04-2021 18.30 – 20.00 Personalrommet Oppsal 
skole Tirsdag 04-05-2021 18.30 – 20.00 Personalrommet Oppsal skole Tirsdag 08-06-2021 
18.30 – 20.00 Personalrommet Oppsal skole  

FAU har første møte igjen etter sommerferien med de nye 
FAU  

medlemmene Tirsdag 21.09.2021 kl: 18.30 – 20.00 på 
personalrommet  

Oppsal skole.  

Eva Nygård  

_______________  

Protokollfører  

Peder Skou Terese Maurud  

______________ ______________  

Protokollvitne Protokollvitne  


