
 

 
 

FAU Prinsdal skole - styremøte 5.11.18 

19:00 - 20:00 

REFERAT 

     
   

Tilstede: Camilla Nes Riddergård  (1c),  Merete Halvorsrud-Munoz 
(2b), Harald Gundersen (4c), Viktoria Enoksen Tandrost (6b), Monica 
Fjeld (7a), Jan �ure Bolstad (leder, 4c), Kjersti Vågmo (rektor) 

Forfall: Aina Skaug  Nilsen (3c), Azra Talib (5c). Ingen vara møtte. 

NB: AKS v/Vivian var dessverre ikke invitert til dette møtet. Vi sørger 
for innkalling til neste! 

Referent: Jan �ure 
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Rektors kvarter 

En oppsummering av hva som skjer på skolen: 

● Årshjul læringsmiljø: 
11 elevmeglere ferdig med opplæring, i gang med arbeidet 
Vennskapsuke 
Lysglimtaksjon 
BlimE-dansen 
Høstles-kampanjen 
Re�leksaksjon i regi av elevrådet 

● AKS:  Skolemelding AKS - samkjøring av informasjonsrutiner 
Prosjekt lesing og regning på AKS 
AKS-komitemøte etter jul, ny rammeplan for AKS nå 

● Dysleksivennlig skole-sertifisering: Forebygge, tiltak, faglig 
miljø. Årshjul for arbeidet. 

● FN-samlinger 
● 7.trinn på leirskole 
● DKS: Forestilling for hele skolen(3 puljer) 
● Elevundersøkelsen, trinn 5-7 (gjennomføres  uke 45) 

 



 

● Nasjonale prøver trinn 5 avsluttet, god gjennomføring, få 
fritak 

● Innskriving nye skolestartere 
● Utbygging: Reisverket under arbeid, venter på massivtre 

leveransen. God dialog med prosjektleder, ting vi tar opp blir 
fulgt opp, brøytekart og strøing av gangvei ved skog avtalt. 
Skilt blir ikke satt opp- tungtransport skal kjøre alternativ 
vei. Entrepenør holder i trafikk og følger opp alle sine 

Halvårsvurdering gjøres muntlig i løpet av 30 min elevsamtale 
(evalueres neste år). Samtale som elevene kan lære av (for  lite læring 
for elevene av de gamle skri�tlige vurderingene)  Forslag til avtale om 
elevenes innsats neste halvår forberedes i møte mellom elev og lærer. 
(Det er ikke løsninger for sikker lagring av disse, gjøres papirbasert.) 

Saker fra FAU som ønskes besvart/kommentert: 

● Det ønskes bedre muligheter for sykkelparkering for elever 
som kommer sørfra, og muligheter for skiparkering hvis vi 
får en ny snøvinter. 
 
Rektor:   To sykkelstativer er �lyttet ned til baksiden av den lille røde 
boden ved AKS. Skiparkering må vurderes etter behov. 
 

● Avfallscontainerne på dropsonen - kan skolen finne en bedre 
plassering? 
 
Rektor: Her har skolen hatt dialog med renovasjonsetaten og prøvd å 
finne andre løsninger, men eneste mulighet er ved enden av 
rundkjøringen.  Strenge krav til underlag, høyde, plass til heisekran 
og bil som skal hente. 
 

● Mange skoler legger ut åpne referater fra FAU. Vi vil gjerne 
også det, for å få referater og annen informasjon raskere ut, 
og enklere tilgjengelig (uten pålogging). 
 
FAU referater på hjemmesiden anbefales av FUG, men det stiller 
krav til referatene. Det må refereres saklig og taushetsplikten må 
ivaretas. Rektor er ansvarlig for alt som legges på hjemmesiden og 
skal godkjenne alt som legges der. 
 

● Kan vi få fast rutine for utsending av klasselister til 
trinn-/klassekontakter hver høst/vår? 
 
Rektor: Ja, kontorleder setter inn i årshjul for kontoroppgaver at 
klasselister på Excel sendes FAU rutinemessig hver høst. 
 



 

● Finnes planer for Prinsdal som miljøvennlig skole med 
kildesortering? 
 
Rektor: Prinsdal skole er i prosess for å bli miljøsertifisert, ferdig fra 
2019. Kildesortering antagelig fra februar. Informasjon blir gitt på 
hjemmesiden. 
 

● Har det skjedd noe ang. utsmykking av skolen siden FAU 
sist tok opp saken? 
 
Rektor :  Skolen avventer til byggeperioden er avsluttet, har 
etterspurt kunst til nybygg. Skal høre med kh lærer om hun har tips 
ideer til utsmykning. Fint at FAU jobber litt med dette, og 
undersøker  om det er instanser vi kan søke midler og ideer fra. 
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Trafikk 
 

● Hjertesone?  Prinsdal ble ikke valgt ut. Av 16 søkerskoler ble 
Rødtvet og Ekeberg valgt ut som pilotskoler. Men de andre 
søkerskolene kan bli plukket ut i neste runde. 
 
Oppfølging blir i første omgang å følge opp arbeidet med 
bydelenes trafikkplan ved å presentere saken på Åpen 
halvtime i bydelsutvalgsmøte i november eller desember. 
 

● Kongeveien: Vi har tatt kontakt med Bymiljøetaten ang.bom 
på Kongeveien  for å få redusert hastigheten på syklistene. 
Vi avventer tilbakemelding fra BYM. 
  

● Skilting av transportforbud i Høydalsveien/Sponstuveien 
om morgen og ettermiddag blir ikke satt opp igjen siden 
transport til nybygget på skolen skal gå fra Hauketo over 
Øvre Prindalsvei. 
 

 
 
 
Delta i Åpen 
halvtime i 
Bydelsutvalget (Jan 
�ure, Monica, 
Harald) 
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Forbedring av musikkundervisningen 
 
Det har kommet innspill fra foreldre om tiltak for å forbedre 
musikkundervisningen på skolen for at den skal nå målene i 
læreplanen. Forslaget inneholder �lere konkrete tiltak til 
forbedring, og dessuten forslag om at 7. trinn på skolen arrangerer 
en forestilling med musikk og dans.  
 
FAU ser gjerne at skolens fagplaner legges ut på nett og gjøres tilgjengelig for 

 
FAU kan kartlegge  
 
*foreldreressurer 
som kan bidra 
 
* muligheter for 
økonomisk støtte 
 
* lærere som kan 



 

interesserte foreldre. Og skolens musikklærere følges opp slik at planene blir 
fulgt i alle klassene. 
 
Prinsdal har erfaring med lignende prosjekter fra tidligere, bl.a ble det 
tidligere satt opp revy av 6. trinn på skolen. Andre skoler som FAU kjenner 
til gjør også lignende arrangementer, bl.a med 5. og 7. trinn. 1 time musikk i 
uka er ikke tilstrekkelig, og krever at også andre fag (norsk, kunst og 
håndverk etc)  trekkes inn. Det bør også undersøkes hvilke muligheter som 
finnes til å søke om midler til utstyr etc til en slik produksjon. 
 
Fra Rektor:  Musikkfaget: Nye oppdaterte fagplaner er utarbeidet 
(musikktrapp). Ledelsen vil følge opp med musikklærerne at planene følges. 
Skolen vil på sikt se på organiseringen av faget i forbindelse med ny 
læreplan, og knytte til oss �lere lærer med musikk-kompetanse. Skolen har 
felles samlinger, Talentiade og DKS med musikkinnslag. Å sette opp en 
større forestilling er et spørsmål om ressurser og kapasitet, og vil kreve 
planlegging på lengre sikt. 
 
 

tenke seg å satse på 
et prosjekt som 
dette.  
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Lekseundersøkelsen . Resultater og oppfølging. (Pål Vidar/Merete) 
 
Det ble ikke gjort noen oppfølging av denne undersøkelsen ,da det 
ikke er noe gjort noen oppsummering av resultatene. Vi skal se på 
dette på nytt, og følge opp.  

 
Merete får 
resultatene fra 
Elise. 
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Økonomi : Skriv om FAU-kontingent og klassekasse -   oppdaterte 
skriv  er sendt ut til trinnkontaktene.  
 

 
JT sender ut status 
+ påminnelse. 
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Temamøte  om nettvett i samarbeid med Hauketo? 
 
Dette følges opp i møte med FAU på Hauketo onsdag 7/11. 
 

 
Camilla deltar på 
møte 7/11 og følger 
opp. 
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Eventuelt :  
 

● KFU-møte 7/11. Kjersti og Jan �ure deltok på dette. 
Inspirerende, bl.a med info fra Hallagerbakken skole og 
deres tiltak med såkalte “involveringsagenter” som jobber 
med tiltak for å bedre skolehverdagen. 
 

● Natteravn har vi ikke lenger på Prinsdal. Foreldre fra 
Holmlia følger sine tilbake til Holmlia/Toppåsen. FAU kan 
oppfordre foreldre som har barn på Låven på fredager om å 

 



 

møte opp ved stengetid og se til at alle kommer seg vel 
hjem. 

 
   

Lenker: 
http://oslokfu.no/ 
http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-a/ 
http://www.fug.no 
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