
REFERAT fra FAU Prinsdal skole - styremøte 26.11.18 

 

Tilstede: Merete Halvorsrud-Munoz (2b), Aina Skaug Nilsen (3c), Monica Fjeld (7a), Jan Thure Bolstad 

(leder, 4c), Leiko Skjerven (vara 4. Trinn), Kjersti Vågmo (rektor), Vivian Smeby (AKS),  

Forfall: Viktoria Enoksen Tandrost (6b), Camilla Nes Riddergård (1c), Harald Gundersen (4c), Azra 

Talib (5c) 

Rektors kvarter 

Referat fra forrige FAU møter ligger ute på skolen hjemmeside. 

Rektor informerte om strategisk plan og strategiske føringer for perioden 2010-2022 for alle 

skoler i Oslo. Det ble informert om hovedpunktene, og tiltak for å øke lese – og språk- 

kompetanse ble drøftet. På bakgrunn av det strategiske kartet utarbeider skolen sin 

strategiske plan som skal vedtas i Driftsstyret den 21.januar. Rektor sender hele 

presentasjonen på e-post til FAU. 

Viktig med kontinuitet i pedagogiske satsinger, følgende innsatser videreføres: 

Leseferdighet, lesing i alle fag,  

MerLæring, tidlig innsats 

Regning/matematikk 

Læringsmiljø 

 

Oppdatering fra AKS 

Det er pr. i dag 213 barn på AKS, det er nesten 100% dekning på 1,2 og 3 trinn. På 4. trinn er 

det 20 barn, men det forventes at det blir gratis kjernetid for alle fra neste høst, og antallet 

vil nok da ta seg opp.  

 AKS er i gang med "Prosjekt om lesing og regning i AKS " i regi av Ude. Prosjektet skal bidra 

til å øke lese og/eller regneferdighetene for den enkelte elev gjennom et forpliktende faglig 

samarbeid mellom skolen og Aktivitetsskolen. Dette innebærer at alle elevene i 

Aktivitetsskolen vil få et tilbud som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag. 

Elevene i Aktivitetsskolen vil få tilbud om minimum to læringsaktiviteter i uken som styrker 

deres lese- og regneferdigheter, men der aktivitetene er mer lekpregede og varierte. 

Prosjektgruppen består av skolens rektor, inspektør, AKS leder og baseleder, samt t 

spesialpedagog Marie Bergli Fodstad som også bidrar inn med kompetanseheving sammen 

med andre lærere ved skolen. 

Hele staben deltar på kurs, de er engasjerte og ivrige. 

Det opereres også med ekstra grupper til de som trenger litt ekstra hjelp, dette gjøres i form 

av «flaks-grupper» slik at det skal være en positiv ting å være med i disse gruppene. 

Det har kommet spm. fra 2. trinn vedr. mat på AKS. Det er et ønske om å innføre AKS mat på 

mandager og onsdager igjen, og om det evnt. er noen mulighet for at foreldre kan betale litt 

ekstra for å få matservering. Og i forhold til Skolelyst, så er det et ønske om å få mulighet til 

å bestille frukt/yoghurt til barna som går på AKS. 

FAU oppfordrer AKS til å komme med en god begrunnelse dersom dette ikke lar seg gjøre. 



Rektor informerte om at det har vært tatt opp i driftsstyret. Og at dagens ordning vurderes 

til å fungere fint, og vil bli videreført. 

 Det ble bestemt at dette skal diskuteres videre på møtet mellom AKS og AKS 

komiteen i februar. 

Det kom også forslag om at matlagning kan innføres som en aktivitet. AKS og rektor tar med 

seg dette forlaget. 

Det skal avholdes et møte med AKS, og en nyopprettet AKS komite (denne komiteen består 

av de i FAU styret som representerer 1. – 4. trinn). Møtet avholdes 04. februar 2019 kl 18.00. 

Trafikk 

Det er ikke mye endringer her siden forrige møte. Jan Thure deltar på åpen halvtime i 

bydelsutvalgsmøte 06. desember for å følge opp arbeidet med bydelens trafikkplan. 

Ang. bom i Kongeveien så har Monica vært i kontakt med bymiljøetaten, og de opplyser om 

at de har lang behandlingstid, og at det bør søkes om dette fra skolens side også. 

 FAU gir tilbakemelding til skolen ang. søknad om bom i Kongeveien. 

 

Forbedring av musikkundervisningen/musikaloppsetning 

FAU har tidligere fått innspill fra foreldre om forbedring av musikkundervisningen og forslag 

om oppsetting av forestilling for 7. trinn, allerede dette skoleåret. Møte mellom foreldrene 

og skoleledelsen ble gjennomført. FAU har i høst fått ny henvendelse fra foreldrene. 

Jan Thure har snakket med kontaktlærer i 4C (som er musiker) ang. dette. Og han er positiv 

til å hjelpe til. 

 Vi må kartlegge om det er andre som kan tenke seg/ha mulighet til å bidra. Vi kan 

bruke både foreldre og lærere. Vi tar opp dette på stormøte på nyåret. 

Det kan også være en mulighet å søke «Den kulturelle Skolesekken» om støtte. 

Oppfølgningsaker 

Utsmykking. Søke om støtte og utlån – Jan Thure har sjekket litt rundt dette og funnet ut at 

det ikke er aktuelt med lån av kunst, så dette må løses på annet vis. FAU holder i dette 

videre. 

Lekseundersøkelsen – Merete innhenter dataene fra Elise (tidligere FAU leder). Det ble også 

diskutert om det var greit å ha en ny undersøkelse på nyåret. 

Lekser settes som et av temaene på stormøte som skal avholdes på nyåret. 

Økonomi 

Status innbetalinger av FAU-kontingent – Det har kommet inn ca 5.000,- i FAU kontingent. 

Nyhetsbrev - Det foreslås at skolen oppretter et nyhetsbrev som kan sendes ut en gang i mnd. 

Der kan FAU ha med informasjon ved behov og FAU kontingent kan purres via dette. 



Søknader – FAU bør søke om støtte til foreldrestyrte aktiviteter, som for eksempel forestilling, 

matkurs osv. Vi holder i dette og tar det opp igjen på nyåret. 

Temamøte om nettvett i samarbeid med Hauketo 

Nettvett kvelden som Hauketo skole skal ha sammen med politiet er kun rettet mot ungdom 

og deres foreldre i første omgang. Det ble henvist til barnevakten om nettvett kurs til 

småskolen. 

Årsplan 

Neste FAU møte avholdes 07. januar 2019 

Stormøte avholdes 04. februar kl 19.00 (Tema: Nettvett, engasjering av foreldre og lekser). 

Møte med andre FAUer i bydelen er planlagt på Toppåsen, dato er foreløpig uvisst. Men Jan 

Thure har snakket med nestleder i Toppåsen FAU og hun skal sjekke dato. 

Skoleløp 

 Vi har fått en forespørsel fra Team Rynkeby om deltagelse i skoleløp for Barnekreftforeningen, 

det er en pengeinnsamling hvor sponsorer betaler for antall runder som elevene løper. FAU 

sender denne henvendelsen videre til skolen. 

Eventuelt 

Vi har fått en henvendelse fra en fotoaktør med forespørsel om vi er fornøyd med dagens 

fotoløsning. Vi gir tilbakemelding om at de må henvende seg direkte til skolen, da FAU ikke har 

noe med skolefotograferingen å gjøre. 

FAU diskuterte også under dette punktet at vi ønsker å følge opp ang. faglig nivå på skolen. Har 

skolen noen tiltak/konkrete planer for å øke nivået på nasjonale prøver? Vi ble enige om å ta 

dette videre med skolen på nyåret. 


