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Årsmøte FAU Oppsal skole 
 

 
1 Konstituering 
 
a) Valg av ordstyrer: Lars Greger Granlund 
b) Valg av referent: Liv Siri Syvertsen 
 Valg av to FAU-representanter til å underskrive årsmøteprotokollen:  
 
 De tilstedeværende var:   
 Lars Greger Granlund (styreleder) 
 1A: Liv Siri Syvertsen 
 1C: Kjetil Hakelien  
 2B: Thomas Brække  
 2C: Anita Reinton Utgård  
 3B: Eva Nygård  
 4A&B: Amela Keranovic  
 5A: Tony Gulbrandsen  
 5B: Adele Beate Hansen  
 6B: Frank Kopperud  
 7A: Morten Forfang  
 8N: Birgitte Mølstad  
 9N: Kristin Mosaker Granborg  
 10N: Trine Lise Haslene  
  

2 Innkalling og dagsorden 

Ingen innvendinger, møtet er lovlig satt. 
 

3 Dagsorden 
Innspill fra 2. klasse og 5. klasse. 

 
4 Årsberetning for 2018-2019 
Årsberetning ble godkjent. 

 
5  Regnskap og balanse 2018-2019 
Regnskapet ble godkjent. 
 
Endringer fra året før: 
- Støtte til leirskole i 6.klasse økes til 50 000,- (årlig støtte) 
- Støtte til Hvite busser 40 000,- (årlig) 
- Støtte til skolekor (varierende) 
 

6 Valg av valgkomité/styre 
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Vedtektene er ukjent for FAU foreløpig, men årsmøtet blir enige om at det skal velges 2 
representanter til Driftsstyret. Disse utgjør sammen med leder og kasserer styret i FAU. Det 
er nestleder som innehar kassererrollen, Hanne Gundersen ble valgt. 
 
Lars Greger Granlund stiller til valg for å fortsette som styreleder. Enstemmig vedtatt. 
Eva Nygård (3B) og Morten Forfang (7A) stiller til valg som medlemmer av Driftsstyret. 
Enstemmig vedtatt. De nye medlemmene i Driftsstyret skal bli innkalt til neste 
Driftsstyremøte.  
 
7  Valg av revisor 
Styreleder vurderer om det er pålagt å innhente ekstern revisor til å se over regnskapet, og 
legger eventuelt inn denne revisoren til for neste års budsjett.  
 
8 Mottatte forslag/saker til behandling 
Dysleksivennlig skole 
Usikkert hva dette innebærer. I utgangspunktet høres dette ut som noe alle skoler burde ha i 
handlingsplanen. FAU trenger mer informasjon før vi kan be skolen om å søke om å bli 
dysleksivennlig skole. Dette bør også ses i en større sammenheng som handler om 
tilrettelagt undervisning. 
 
Ledelsen har sagt seg villig til å bruke en av planleggingsdagene etter sommeren til kurs om 
tilrettelegging for barn med spesielle evner. Det informeres om at de kan søke FAU om 
midler til kursholder. 
 

Mobilfri skole 
FAU har vært i kontakt med Sofienberg og Frydenberg skoler som er mobilfrie skoler, og har 
gode erfaringer med det.  
 
Driftsstyret melder at AKS har større utfordringer med klokker man kan ringe til. Elever gjør 
avtaler med foreldrene uten at AKS informeres. Elevene mener det er viktig at lærerne 
håndterer mobilregler likt.  
 
Det er kommet inn sak fra 5.trinn som argumenterer mot mobilfri skole, da dette er det 
eneste digitale verktøyet de har tilgjengelig. FAU mener det ikke kan brukes som argument 
ettersom det er skolen som skal stille de verktøyene som kreves til undervisningen, man kan 
ikke forlange at elevene har mobil. Ved behov for mobil i timen kan disse hentes frem fra en 
låsbar kasse, som Sofienberg skole har. 
 
Flere aspekter ved mobilfri skole ble diskutert:  
- Ikke alle barn forstår konsekvensene ved mobilbruk – her må de voksne ta ansvar og sette 
reglene. 
- Elevrådet trenger ikke fronte denne saken, men må involveres. Kan foreslå en anonym 
spørreundersøkelse?  
 
FAU spør ledelsen om det i dag er noen konflikter knyttet til mobilbruk på skolen? 
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FAU spør lærerne/rektor om de kan legge frem erfaringer med ulike tiltak på skolen, hva 
funker/funker ikke? 
FAU sender anmodning om en 6-ukers prøveperiode med mobilfri skole etter mal fra 
Sofienberg skole.  

 
Trafikksikkerhetstiltak 
Bymiljøetaten ønsker innspill til trafikksikkerhetstiltak gjennom bruk av appen 
Trafikkagenten. I appen registrerer man problemområder eller hendelser, registreringene 
sendes videre til Bymiljøetaten og kan resultere i trafikksikkerhetstiltak som fartsdumper, 
skilting, gangfelt el. FAU videreformidler informasjon til klassene og oppfordrer alle å ta i 
bruk denne. 
 
Kan dette inngå i skolepatruljens oppgave? Det er registrert råkjøring ved gangfeltet der de 
står, bør det være voksenrepresentant tilstede? FAU ber forelde om å kjøre forsvarlig forbi 
skolen og følge tegnene til skolepatruljen. 
 

Nasjonale prøver – engelsk 
FAU spør om ledelsen kan kommentere resultater fra de nasjonale prøvene i engelsk (2019) 
og vise til evt. sammenheng mellom undervisning og resultater. 
 
9 Eventuelt 
Voksentetthet ute 
Er det tilstrekkelig med voksne ute, spesielt på banen og bak H-bygget. Dette har vært et 
tilbakevennende tema på skolen.  
FAU ønsker en redegjørelse av rutiner for voksne som er ute. Hvilke tiltak er tidligere satt i 
gang for å få bukt med utfordringene på/rundt banen?   
FAU foreslår at det bør være minst en voksen på banen til enhver tid i utetiden, viktig med 
permanente tiltak. 
FAU etterspør trivselsagenter, eksisterer dette fortsatt? 
 

Natteravn 

Har alle klassene fått informasjon? 8.-10. trinn går på fredager sammen med Skøyenåsen 
skole. Det er også mulig for foreldre i barnetrinnet å bli med. NN sender ut info med datoer 
mm. 
 

Utebelysning 

Lykter ute ved skoletrappa. Nesten samtlige lykter er slukket og det er bekmørkt i dette 
området. Vi har etterlyst elektriker i siden tidlig i oktober nå, hva skjer? Skolen må følge 
opp.  
 

Status ombygging.  
Ombygging viste seg å være svært omfattende, og undervisningsbygg har måtte komme inn 
som part for å utrede/godkjenne. Tonje Lekhal forteller at Undervisningsbygg har kommet 
med delpriser på de ulike ønskede ombyggingene, og skolen skal lage en prioriteringsliste. 
Skolen skal ha et nytt møte med Undervisningsbygg før jul. Det er stor utålmodighet blant 
foreldre på flere av trinnene. 
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Sak fra 5A 

5-trinn blir anbefalt å låse inn sko og jakker i garderobeskap. Våte klær og sko får ikke tørke 
når de lukkes inn i garderobeskapene. Har skolen mulighet til å finne en løsning 
(knagger/skostativ) på dette? 

 
Driftsstyret informerer 

- Nye pcer og ipader skal bestilles 
- Elevene ønsker at klokkene på skoleområdet skal vise rett tid 
- Ansettelser. 3 lærere skal ut i foreldrepermisjon på ungdomsskoletrinnet. 1 lærer har 

blitt ansatt, men markedet er støvsugd og det er vanskelig å finne kvalifiserte lærere.  
- På 1.-4. mangler det 2 lærere, på 5.-7 mangler det 1 lærer.  
- AKS-utvalget. 2 representanter velges ved neste møte.  

 
 
 
 

Liv Siri Syvertsen 
____________________________ 

Protokollfører 
 
 
 
 
_______________________________   _______________________________ 
              Protokollvitne                                                                               Protokollvitne 


