
REFERAT FRA MØTET I OPPSAL SKOLES FAU 

Tid: Tirsdag 21. januar 2020, kl. 18.30 – 20.30 

Sted: Oppsal skoles personalrom 

Tilstede: Lars Greger Granlund 8 E, Heidi Hald 4a, Kristin M. Granborg, 9 N, Margrethe Engbråten, 3a, 

Cathrine Gudjord, 6a, Eva Nygård 3B, Kathrine H. Pedersen 1a, Hanne Gundersen 1 b, Eva Carina 

Aune 7b, Anders Ravn-Nilsen, inspektør 1-4, Roy Kjetil Håkelien 1c, Sahra Edil Mohamud, 9 e, Trine 

Lise Haslene 10N, Tony Guldbrandsen 5a, Frank Kopperud 6b, Morten Forfang 7a, Thomas Brække 2b 

og Birgitte Mølstad 8 N (referent)  

 

Dagsorden: 

FELLES (med skolens ledelse) 

Anders Ravn-Nilsen, inspektør for 1-4 trinn informerer om aktuelle saker. 

Fagfornyelsen: Personalet jobber med RAUSE prosjektet fra 2017, nye læreplaner kommer som 

modernisering av kunnskapsløftet og kunnskapsmålene. Lærerne er delt inn i ulike faggrupper, som 

skal prøve ut og lage opplæringsopplegg. Målet er at skolen skal tenke mer helhetlig, og at elevene 

skal få mer dybdelæring. Lærerne er motiverte, og dette skal prøves ut dette halvåret. Det skal 

gjennomføres fagdager og temadager. 

 

Rektor Jack Heidner er tilbake 100% etter en tids sykefravær. 

 

Ombygging på skolen. Det har vært mye frem og tilbake med dette. Skolen har fått bevilget 10 

millioner kroner for en stund siden, som må brukes i år. Det har blitt satt inn lettvegger for å skille 

baser og at man skal tilbake til klasserom. Klimaanlegg er det som er mest kostbart, og 

undervisningsbygg kan ikke gjennomføre planlagte ombygginger innenfor rammen av budsjett. 

Status nå er at hele prosjektet er stoppet. Det skal gjennomføres ny anbudsrunde, og alt skal sees på 

nytt. Det er mye frustrasjon fra lærere, foreldre og elever rundt dette.  Det er ikke aktuelt å 

samarbeide med undervisningsbygg i det videre.  Ombyggingen på ungdomstrinnet vil være så 

omfattende at det må gjøres i sommerferien.  

 FAU-representanter bekrefter frustrasjon rundt dette, fordi det handler om barnas inneklima 

og læringsmiljø. Spørsmål om fremdriften i byggeprosessen er kommet fra foreldre på flere 

ting. Driftsstyret supplerer hva som ble sagt om dette i møtet de hadde. PÅ driftsstyremøtet 

ble det også lagt frem en skisse til en strategisk plan, der det identifiseres problemområder 

for barnas læring. Innspill om at inneklima, arbeidsro og egnede lokaler kan ha vesentlig 

betydning for barnas læring. Representanter fra driftsstyret informerer om at denne saken 

opplyses å ha høy prioritet hos ledelsen ved skolen.  



 Det noteres at det har kommet innspill fra 6. trinn om at man må kunne styre lyset bedre 

mellom de to delene av basen/ klasserommet som er atskilt med lettvegg. Det må kunne 

være lyst i den ene delen selv om det er mørkt i den andre. (se «runden») 

Det er etterlyst opplegg rundt nettvett for 5 og/ eller 6 trinn for elever og foresatte. Det jobbes med 

et opplegg med skolen. FAU har tidligere vært involvert i dette. Det er mulig at noe av dette har 

stoppet opp pga sykefravær. Rektor beklager dette, og skal ta tak i det nå. Kurset er aktuelt for stadig 

yngre elever. Det er viktig at flere trinn får tilbud om dette for 6. trinn har ikke hatt dette da de gikk i 

5. Inspektør informerer om at nettvett også er noe de jobber jevnt med i skolehverdagen.  

 

Lekser – det er etterspurt en kvalitetssikring av lekser, og at dette praktiserer mest mulig likt av 

lærerne på de ulike trinnene. Inspektør informerer om at dette jobbes med i lærer gruppa, og han 

legger frem en skisse med forslag til prinsipper for lekser 1.-7. trinn. De jobber også med hvordan de 

kan gi gode tilbakemeldinger til elevene. Det har kommet spørsmål fra FAU om ulik praksis med 

engelsk undervisning og lekser. Dette spørsmålet må ledelsen komme tilbake til. 

Voksentetthet ute. Inspektør legger frem inspeksjonsplan for friminutt. Det skal alltid være tre 

voksne på idrettsplassen, i hvert fall i storefri. Man har gått bort fra «trivselsprogrammet» da det 

kostet for mye i forhold til hva man fikk igjen. Skolen vil likevel videreføre noen av ideene. 

Utebelysning: Pærene skal være skiftet, det kommenteres at de ikke alltid lyser, og kanskje for svakt.  

5. trinn har forespørsel varmeskap og knagger til våte klær da disse ikke tørker, og dessuten lager 

dårlig inneklima. Inspektør informerer om at det ikke er tillatt å sette opp slike skap eller flere 

knagger ute i gangene, pga. brannfare. Per i dag vet man ikke hvordan dette skal løses.  

Det opplyses fra en FAU-representant at takrennene har gitt elevene en ekstra dusj når det har 

regnet mye, og etterspør om man kan gjøre noe med dette? 

Det er i flere omganger gitt tilbakemelding på at renholdet på toalettene ikke er gode nok, og at 

mange elever holder seg gjennom hele skoledagen. Dette har for flere gitt urinveisplager, og man kan 

også tenke seg at det kan svekke konsentrasjonen for noen av elevene. Det påpekes at vaskene i 

garderobene ved svømmehallen ofte er tette.  

 

FAU takker for svarene fra skolens ledelse på spørsmål FAU har stilt på de to forrige møtene i 2019.  

 

FAU-møtet fortsetter uten inspektøren.  

Merknad fra leder om feil i referatet fra møtet 28/11/19: støtten til leirskolen er 

ikke på 30 000 årlig, men 50 000,- (vedtatt i FAU 25/10/18). 

2. Valg av representanter til AKS-utvalg 

Fra 1 trinn: Kathrine H. Pedersen, og fra 3 trinn: Frank Kopperud 



Orienteringssaker 

Det er valgt inn to nye FAU representanter til driftsstyret – Morten Forfang og Eva Nygård. De 

informerte fra driftsstyremøtet i uke 3:  

Angående byggesak (se over) – videre ble det lagt frem budsjettinformasjon, informasjon om 
læreplan og strategisk plan. Det påpekes at budsjettsituasjonen til skolen er positiv sett i forhold til 
situasjonen for få år siden. Videre er det positivt at skolen identifiserer problemområder for læring. 

Det ble snakket mer om byggeplanene. Det er behov for ombygging og utbedring på alle trinn. FAU 
understreker at vi er bekymret for konsekvensene dersom ikke ombyggingen blir igangsatt snart. 
Man ser en direkte sammenheng med hvordan elevene kan ha fokus på skolearbeidet hvis de blir 
forstyrret av bråk fra andre klasser, lyssetting, dårlig inneklima og plassmangel på ungdomstrinnet. 

 

SMU Det har ikke vært innkalt til møter det siste halvåret. Det skal være to representanter fra FAU, 

Eva Aune fortsetter, men Carina er ikke lenger i FAU, så det blir valgt ny representant som erstatning 

for henne på neste FAU-møte.  

3. trinn som er ansvarlige for 17.mai – det første møtet er gjennomført, og oppgaver fordelt.  

FAU-møtene denne våren blir avholdt onsdag 26.2., torsdag 26.3. mandag 27.4. og tirsdag 9.6. 

 

4. Runden – hva skjer på trinnene? 

* 1. trinn – ingen nye saker. Fra forrige gang hadde de spørsmål rundt trafikksikkerhet. Det er 

spørsmål rundt hvorvidt skolepatruljen skal ha en voksen med seg? 

*2. trinn – intet å melde 

* 3. trinn – mange opptatt av ombygging og læringsmiljø. Det er meldt om uholdbare toalett forhold 

for barna, og problematikk rundt dette. Snakker de på skolen om hvordan barna kan unngå søl på 

toalettene? Hva er rutinene for renhold? 

* 4. trinn – ingen nye saker men ønsker trykk på ombygging og toalett renhold.  

*5. trinn – Etterlyser nettvett opplegg. Her har også kommet tilbakemelding på toalettsituasjonen. 

Det har vært problem med støy i undervisningen. Klassekontaktene har observert, og syntes at det 

var greit når de var der. De har inntrykk av at situasjonen har blitt bedre.  

* 6. trinn – 

 Dårlig luft – hvilke luftemuligheter finnes på basen? 
 Lysstyring – lys til klasserommene til A og B er på samme bryter 
 Prosjekt Glasshuset, https://nordberg.osloskolen.no/nyhetsarkiv/glasshuset/ - 

dette var noe Oppsal skole ønsket å være med på. Lenge siden vi har hørt om 
dette, og etterlyser status – det informeres om at Oppsal skole ikke ble plukket ut 
til dette prosjektet.  

https://nordberg.osloskolen.no/nyhetsarkiv/glasshuset/


 Til info: Meldte tidligere om dårlig renhold i dusjer og garderober + dårlig 
vanntrykk i dusjene. Svar fra sekretær Morten Olsen: 

o Når det gjelder vannet i dusjanlegget, så har vi ikke hatt noe problemer 
med trykket tidligere. Vi har sjekket det selv, men finner ikke at dette skal 
være noe problem. Temperaturen skal også være tilfredsstillende. 
Temperaturlogg fra vaktmester viser at temperaturen er der den skal 
være. Får du ytterligere henvendelser om dette, så gi oss beskjed 

o Når det gjelder renholdet, så har renholdsleder snakket med 
svømmeassistenten og renholdere, og de tar klagene på alvor. Et av 
problemene er også at det er så stort trykk på gym- og svømmeanlegget, 
at det er vanskelig å holde det i tipp topp stand til enhver tid. Men 
henvendelsen din er som sagt videreformidlet, og jeg ber deg igjen om å 
gi oss beskjed dersom det oppleves som at forholdene ikke bedrer seg. 

*7. trinn –Det etterspørres om opplegg for de med dysleksi? Lars Greger skal sjekke opp dette. 
Videre etterlyses informasjon om det er bestemt at det blir nye klasser på ungdomstrinnet. Det 
er ønskelig at foreldrene får informasjon om dette. Det har vært en hovedregel at det blir nye 
klasser på ungdomstrinnet dersom ikke endringer har skjedd like før.  

* 8. trinn – foreldre har ikke innmeldt saker. Det er forespørsel om det blir ball, og hvordan 
dette arrangeres? Rykte om at dette skal gjennomføres i februar, men det har ikke kommet 
informasjon fra skolen om dette. Det er gjenbruksmarked av ballkjoler og festklær på Oppsal 
samfunnshus lørdag 25. januar som kan være aktuelt for ungdomsskoleelevene.  

* 9. trinn – Hvite busser-tur i fokus. Forespørsel om de kan låne penger av FAU? 
Økonomiansvarlig skal sjekke ut mulighetene. Det blir en samtale om hva FAU støtter til av 
faste poster. Det er mer penger på konto etter 17. mai-arrangementet.  

* 10. trinn – fokus på åpne dager på VGS, karakterer, søknad om plass på de aktuelle 
videregående skolene.  

 

5. Eventuelt  

 Søknad om midler til kurs/foredrag om tilrettelagt undervisning for barn med 
høyt læringspotensial – det er kommet inn en søknad om tilskudd på 30.000 
kroner for et foredrag fra en privatperson. Det bemerkes at det er viktig at 
lærerne har kompetanse til å tilrettelegge spesielt også for disse elevene, og at 
økt kompetanse for lærerne vil gagne alle elevene.  

FAU drøfter. Understreker at fokuset er viktig, og elevene med stort 
læringspotensial bør får godt tilrettelagt for å utnytte sitt potensiale. FAU ønsker 
at det undersøkes om det kan samarbeides med flere skoler – om det kan spleises 
med disse, skolene og FAU om et kompetansehevings tilbud til lærerne. Selv om 
innsatsen på området vurderes som viktig ønsker vi mer informasjon om 
alternative måter å gjøre dette på. Prisen på 30.000 kroner oppfattes for høy for 
én enkelt privat foreleser. 

Klassekasser – finnes retningslinjer for dette? Usikkert om FAU skal mene så mye 
om dette. På generelt grunnlag kan man tenke at dersom det skal være 



klassekasse, bør dette være basert på trinn, da disse endres i skoleløpet. Det kan 
være praktisk å ha tilgang til noen felles midler for gaver til lærere, små 
arrangementer. Skolegang er gratis, og det er frivillig å være med på noe slikt. 
Trinnkasse kan være fint å ha til en eventuell skoletur i 10. trinn – leirskole i 
6.trinn dekkes i dag av skolen med tilskudd av FAU for å sikre et fem dagers 
opplegg på Jotunfjell.  

 

Natteravner 

Ikke nok respons fra foreldrene. Informasjon er sendt ut. Mulig at FAU-
representantene kan orientere igjen på foreldremøter som gjennomføres de 
neste ukene. Tony Gulbrandsen orienterer. Snakkes om at det kan være mulig å 
samkjøre med Skøyenåsen skole. Det er viktig for lokalmiljøet og ungdommene at 
det er natteravner. Dersom er nok tilgjengelige voksne i en slik ordning blir det 
snakk om kanskje en kveld i halvåret.  

 

21.01.20 Birgitte Mølstad, referent 

 


