
Referat  
Tirsdag 26.November 2019 

 

FAU-Møte 
Deltagere: 
Møteleder Christian Brandsnes (?) 

Notater  Sindre Brurok (7A) 

Til stede
  

 

 

Neste møte Tirsdag 28. Januar 2019, klokken 19:00 (17. Mai-komitéen begynner 1 time tidligere)  

 

Gjennomgang av saker fra siste møte: 

Sak # Beskrivelse Videre oppfølging 
1 Høytspentmaster 

Rektor ønsket avklaring i sin rolle i saken samt hva skal FAUs 
rolle være. Rektors standpunkt er å stole på det offentliges 
(Statens strålevern, Stanett og Undervisningsbygg) 
anbefalinger og vurderinger, og ønsker ikke å mene noe i 
saken utover dette. 
FAU er spørrende rundt skolens konklusjon på at 
strålingsfaren er uviktig, da det er gjort omdisponering av 
enkelte klasserom for å anpasse seg dagens 
høyspentmaster. 
Rektor sier seg villig til å informere om saken, og videreføre 
informasjon fra Undervisningsbygg når de har oversatt 
rapporten fra Statens strålevern til et ikke-fagspråk. 
 
Det kom også frem at alternativet med å legge kabelen i 
bakken vil ha negative konsekvenser for skoleveien. 
 
Det ble foreslått å arrangere en tema-kveld med deltagere 
fra Undervisningsbygg og Statens strålevern. Helst før jul, 
men også aktuelt etter jul. 

Rektor informerer om 
saken, etter mottak av 
«oversatt» 
beskrivelse/forklaring fra 
Undervisningsbygg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rektor forhører seg med 
Undervisningsbygg 
 

2 Skolefotografering 
Noen er misfornøyde med bildene som er tatt av barna sine. 
Saken legges død da vi ikke vet om dette gjelder flertallet, og 
at samarbeidet med fotografen fungerer bra.  

 

3 Bilkjøring i skolegården etter skoletid Trafikk-komiteen 

Dag Sæle Nilsen (7B), Ole Aase (4C), Espen Bordvik (6C), Therese Børter (2C), Helene 
Kvalheim (3C), Ann Therese Ekrenusæther (6B), Hege Hellesø (5B), Kaja Langerud 
(2B), Tone Marie Bøhmer (1A), Christian Brandsnes (4B), Helene Holtmoen Eriksson 
(3B), Rektor, Stian Ødegaard (4A), Andreas Sylthe (1B), Jon Einar Lande (5C), Staale 
Rasmussen (7C) 



Dette bestemmer ikke skolen over, men trafikk-komiteen 
skal sjekke om parkering kan begrenses på skolens område. 

4 Død rotte/mus 
Det ble avklart at episoden med død rotte/mus i garderoben 
var grunnet elever hadde tatt denne med inn utenifra. 

Ingen 

5 Mangel på såpe/toalettpapir på toalettene 
Situasjonen med mangel på såpe og toalettpapir er løst 

Ingen 

6 Arrangement «Girl Tech / Jenter koder 2020» i skoletiden 
Rektor mottar gjerne informasjon om arrangementet og skal 
vurdere om det er aktuelt å sende elever på. 

Therese? Helene? sender 
informasjon til Rektor. 

7 Oppgradering av grusbanen 
Dette bestemmer ikke skolen. Eier er Oslo kommune 
v/bymiljø etaten. 

Stian Ødegaard (4A) følger 
opp. 

   
 

Nye saker tatt opp: 

Sak # Beskrivelse Videre oppfølging 
1 Ønske om juletre i skolegården 

Diskuterte problemet med at juletreet blir kappet ned hvert 
år. Det blir plast-juletre frem til skolen blir utrustet med 
belysning i skolegården.  
 

Ingen 

2 Julekonserten 
Rektor har informert i skriv til alle foresatte om å ta ansvar 
for barna sine under skolens arrangement.  
 

Ingen 
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