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Referat FAU møte 03.03.2014 

 

Saker: 

05/14 Informasjon fra rektor 

 Rektor gav møtet oppdaterte innskrivningstall. 

 Hjemmesidene er i full drift, og nyheter og informasjon legger ut så snart det er klart. 

 Ass.rektor Brita Hjelsen begynte i jobben 01.02.2014 og er i full gang med blant annet å 

lage fagplaner. 

 Vi holder for tiden på med å intervjue lærere, og i ukene fremover vil det tilsettes 

driftsleder, baseleder i AKS og assistent i AKS i tillegg. 

 Byggeprosjektet er i rute, og skolen vil være ferdig i god tid før skolestart i følge 

Undervisningsbygg. 

 Besøksdag blir sannsynligvis 16. eller 17. juni, skriftlig invitasjon kommer i posten i 

god til.. 

 Kontorleder begynner 01.04.2014 – vi gleder oss!  

 

06/14  Trygg skoleveg. Oppfølging. 

Informasjon fra Catrin: De har gått befaring både på Refstadsiden og Risløkkesiden for å se på 

de trafikkfarlige områdene som har blitt nevnt både på informasjonsmøtene i desember, og på 

sist FAU sist møte. De ser at trafikksituasjonen til tider er veldig kompleks spesielt rundt Økern 

Torgvei. De vil derfor ikke komme med noen innspill i forhold til Bymiljøetaten.  

De har i stedet invitert Bymiljøetaten til en befaring i området slik at de som er fagfolk kan 

komme med gode forslag til tiltak for å bedre skolevegen. Bymiljøetaten har vært raske og 

velvillige slik at det blir befaring allerede fredag 07.03.2014. Rektor blir også med på denne 

befaringen. 
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07/14 Tur til Hudøy for elevene. Oppfølging. 

Dette er en sak som FAU følger opp til høsten. 

Prisene vi har fått oppgitt er: 

Fast pris for alle grupper uansett størrelse er kr. 2900.- 

Pris pr. person i tillegg er kr. 70.- 

 

08/14 Eventuelt 

 Det er ønske om at skolen skal åpne for at elever på 2 og 3 trinn kan søke seg over til 

Løren skole. Rektor tar dette opp med områdedirektør. 

 Aktivitetsskolen, ønske om et godt tilbud til elevene fordi de tilbringer mye tid der. 

Skolen vil presentere planen så snart den er ferdig. Foresatte kan også bidra inn i AKS 

ved å tilby korte eller lange i kurs i forhold til aktiviteter som elevene kan ha glede av. 

FAU følger opp dette til høsten. 

 17. mai. Hvordan organisere dette på en god måte slik at foreldre med barn på begge 

skoler blir ivaretatt? Dette vil FAU jobbe videre med til høsten. Løren skole ønsker at 

alle barn skal gå i 17.maitog våren 2015. 

 

 

Neste møte vil være mandag 05.05.2014 kl. 18.00 på personalrommet til Rødtvedt skole. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Eli Senneset(s)  

Rektor  

  

 

  

 

  

 

 

    

 

 


