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1. Kort orientering/statusrapport ved ass. rektor Ronny Solllien Engebråten  
a. Resultater (statlige prøver og Osloprøven) Noen av tallene er for høye, og det jobbes med å 

analysere årsaker. Når det gjelder 2. og 3. trinn, så er lesehastigheten for lav, for barna 

scorer høyt på leseforståelse. Det har ikke vært tilstrekkelig fokus på dette området, og det 

må bedres. Likevel er det bra at leseforståelsen er jevnt over god. På 6.trinn har det vært en 

økning på nivå 2 og 3 med 20%. Prøvene i digital ferdighet hadde en høy vanskelighetsgrad. 

På 7.trinn har det vært en svak økning på nivå 2 og 3. Oppsummert må fokus økes på lesing. 

Prøvene ser ut til å være nyttige på mange måter for skolen, og lærerne reagerer ikke på 

tidsbruken som går med.  

b. Høstens 1.trinn, elevtall, gruppeinndeling og førskoledag  

 49 elever på kommende 1.trinn, deles inn i 3 grupper  

 Sammensetningen gjøres etter kriteriene kjønn, geografi, særlige behov, og nytt av 

året er at det også tas hensyn til hele skoleområdet, at det blir en større spredning 

på området i hver kontaktgruppe, etter anmodning fra FAU. Det kan bli noen 

justeringer i inndelingen i løpet av kommende skoleår.  

 Gruppeinndelingen er ikke klar per d.d.  

c. Skolegården – befaring 

 Befaring er satt til torsdag 4.juni. Både UDE og Undervisningsbygg stiller. Fra skolens 

ledelse stiller Ronny Engebråten. Fra FAU stiller Cathrine Dahl og Ragnar Jacobsen.  

 Møtet vil følges opp med en statusoppdatering og prosess videre.  

d. Sommeravslutninger   

 1.-6. trinn: tirsdag 9 juni kl. 1730. Invitasjon er sendt ut via ukeplanen, sammen med 

kart over hvor det enkelte trinn skal være 

 7.trinn: Onsdag 17 juni kl.?: Blir en større markering/avslutning av barneskolen med 

buffet og fest i storstua.  

e. Ny IKT-plattform for Osloskolen 

 Tidligere plattform fronter byttes ut, utrulling starter i løpet av juli måned  

 Lærerne får Outlook som verktøy 

 Ny læringsplattform blir «It’s Learning». Både lærere, elever og foreldre skal sikres 

opplæring i dette. Skolen er svært fornøyd med dette nye verktøyet og 

grensesnittet. Skal bli enklere å forholde seg til.  

 Ipad-er er kjøpt inn, men det de er dessverre ennå ikke kompatible. Dette arbeides 

det med fra sentralt hold.  

f. Andre infosaker  

 Fortsatt svært mye gjenglemt tøy, også med navn på. Dette tyder på at det bør skje 

en holdningsendring  



 Det er mye bilkjøring til skolen om morgenen, og blir litt «kork» ved 

parkeringsplassen for lærerne som skal på jobb 

 Har hatt problemer med at uvedkommende benytter seg av utendørs strømuttak på 

baksiden. Strømmen er nå tatt bort. 

 Feiring av skolens 10-årsjubileum planlegges andre uka etter skolestart, når 7.trinn 

er tilbake fra leirskolen 

 Tilbakemelding fra vaktmesteren til 17-maikomiteen at de har vært særs flinke til å 

rydde i år  

 

2. AKS – kort orientering/statusrapport v/AKS-leder Kim Brantenberg  
a. HMS/Personal 

 AKS har svært lavt sykefravær, flere uker uten noe fravær i det hele tatt  

 Simona (etternavn) er ny leder på A-basen fra høsten av  

 Nina (etternavn) slutter for å ta fatt på heltidsstudier  

 Louise (etternavn) fortsetter som baseleder på B-basen  

 Blir 4-5 nye assistenter på AKS for H-15.  

 Det er et ønske å kunne tilby flere 100%-stillinger på AKS, dette er en utfordring  

 Arbeidsmiljøet er godt og det er en fin miks av alder og kjønn 

b. Investeringer for høsten 2015 

 Luftbane til barna, en oppblåsbar bane-trampoline til bruk i gymsalen i AKS-tiden 

 Oppgradering av uteboden 

 Flere sprakesykler  

c. Skolegården 

 AKS-leder deltar i befaringen torsdag 

 AKS er svært opptatt av at skolegården blir oppgradert til et reelt lekested for barna. 

Apparatene som er nå, er ikke konstruert for lek på flere nivåer, de er for begrensede. 

Generelt er skolegården dårlig, den er en steinørken, og oppgradering er helt nødvendig 

slik AKS ser det 

d. Innhold i AKS-planen for høsten 2015: 

 Fortsetter å følge opp temaer som skolen legger opp til  

 Legger opp til noe færre kurs, for å tilrettelegge også for den gode frileken, som barna 

har veldig godt av. Her vil AKS også legge til en mer fleksibel organisering av både 

aktiviteter og gruppeinndeling.  

e. Oppstart for 1.trinnselevene  

 Sørge for en enhetlig oppstart for alle barn og foreldre, slik at vi ivaretar behovet for 

info og trygghet  

 På førskoledagene ber AKS foreldrene å melde fra hvilken dag de ønsker å begynne på 

AKS. På denne måten kan AKS tilby en godt planlagt opplegg med velkomst til barna og 

god info til foreldrene  

f. Sommeravslutning for AKS-barna  

 I år blir det kveldsarrangement i stedet for overnatting. Uke 25, enten man eller tir. 

Kommer tilbake med dato og tid  

g. Tilbakemelding fra FAU til AKS:  



 Godt tiltak med oppstart 1.trinnselever  

 Hatt en god og tett dialog med AKS gjennom hele skoleåret, det er FAU glade for  

 Kristin W slutter som AKS-kontakt, FAU-medlem 1.trinn foreslås som ny kontakt.  

 AKS er flinke til å holde styr på hvem som er hvem av foreldrene, og de opplever god 

mottakelse ved henting/brining 

 Rutiner ift tider barna skal hjem på bør skjerpes ytterligere  

 Hensiktsmessig at AKS-leder kommer på noen FAU-møter, og særlig på 

foreldrekontaktmøtet til høsten  

3. Resultat og oppsummering 17.mai 2015 

 All-time-high inntjening: over 75.000 i overskudd!  

 Kunne solgt enda flere lodd, best inntjening på lodd  

 Dårlig vær, men mange folk og veldig god stemning  

 Erfaringsnotatet med sjekklister er ferdig, og vil om kort til legges ut på BGS sine hjemmesider  

 FAU takker komiteen for godt gjennomført arbeid 

4. Trafikk – status  

 Det er satt opp flere «barn leker» - skilt rundt om i nabolaget. Fungerer veldig bra, synes godt i 

veien 

 Oslo kommune har en pott penger til trafikktiltak i nærmiljø i bydelene til de områdene som 

rapporterer farlige områder via en app med GPS som kan lastes ned på barnas mobil. FAU 

vurderte som tidligere at dette blir mye administrasjon som kreves, og trafikkproblemene er 

ikke så store i vårt område  

5. Skolemiljøutvalget  
Ingen nye møter siden forrige FAU-møte  

6. Oslo KFU – nytt fra Oslo kommunale foreldreutvalg 
Forumet er for nestledere i FAU skolegruppe F. Møtet var på Ruseløkka skole i april, og det møtte kun 4 

representanter. Vervet som ny områdeleder er nå tilgjengelig. Dette er en mulighet til å kunne påvirke 

skolepolitikken i Oslo, og man møter mange FAU-representanter fra ulike skolekretser i byen.  

7. FAU skoleåret 2015/16 
Følgende FAU-medlemmer stiller til valg for skoleåret 2015/16 

1.trinn –  

2.trinn – Cathrine Amundsen Dahl  

3.trinn – Elisabeth Schøning  

4.trinn – Ragnar Jacobsen (2 år)  

5.trinn – Kristin Willoch (1 år)  

6.trinn – Hilde Nordahl (2 år) og Ingvil Gjelsvik (1 år)  

7. trinn – Knut Olav Irgens Høeg  



 

8. Eventuelt  

 Regnskapet for FAU legges ut 30.6.15 

 Det skal bygges en ny barnehage ved siden av Røa Menighet Barnehage, byggingen starter nå i 

juni  

 

 
 

 

 

 

 


