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Referat  FAU møte 05.05.2014 

 

 

Saker: 

09/14 Generell informasjon fra rektor 

 Vi gikk igjennom elevtallene pr i dag og snakket litt om utsendingen av 

enkeltvedtakene. 

 Alle ansatte er på plass. 

 Skolen åpner ikke for elever på 2 og 3 trinn, det er ikke elevgrunnlag for dette i 

nærområdet. 

 3. mai hadde skolen planleggingsdag for lærere og AKS ansatte og avsluttet med sosial 

sammenkomst for alle de tilsatte på kvelden. 

 7. juni blir det en ny planleggingsdag for lærerne, men omvisning på bygget for alle 

ansatte og sosialt treff på kvelden, 

 Alle enkeltvedtak er sendt ut, med informasjon om besøksdag og påmelding til AKS. 

 Rektor er intervjuet i Løren nettavis. 

 

10/14 Læreplaner 

  Informerte om planene som er laget. 

 

11/14 Lese og skriveplan / plan for læringsstrategier 

 Informerte om planen som er laget. 

 

12/14 Plan for vurdering 

 Informerte om planen som er laget. 

 

13/14 Standarder 

Informerte om de standardene som er laget og hvilke som kommer litt senere. 
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14/14  Besøksdag 16.juni. 

 Informasjon om dette ble sendt ut sammen med enkeltvedtaket. 02.05.2014. 

 Alle lærerne vi har tilsatt kommer til å være tilstede denne dagen. 

 

15/14 Trygg skoleveg oppfølging 

Siden sist har det vært skrevet brev til politiet ang. skilting i Økern Torgvei. Politiet er 

fornøyd med den skiltingen som er der nå, og kommer ikke til å gjøre endringer på den. 

Skiltingen er stopp forbudt begge veier i nærheten av krysningspunktet, og parkering 

forbudt skilt litt lenger oppover Økern Torgvei. 

 

Det man ser er at det er de mange utkjøringene ved krysningspunktet i Økern Torgvei 

som skaper det uoversiktlige trafikkbildet, men det er det vanskelig å få gjort noe med 

pr. i dag. 

 

Bymiljøetaten var sammen med FAU representanter og rektor på befaring i området 

rundt skolen. De vil oppgradere fartsdumpen i Økern Torgvei, og snevre inn veien ved 

krysningspunktet, og muligens lage en "vorte" midt i veien. 

Overgang, undergang og lyskryss er noe som ikke er aktuelt nå slik de ser det. 

 

Vi så i befaringen også på overgangen over Økernvegen. Bymiljøetaten vil også 

oppgradere dette krysningspunktet noe, med skilter, gjerder og opphøye gangvegen slik 

at det blir mer oversiktlig. 

 

Under befaringen snakket vi også om krysning over Sinsenvegen som oppleves som 

uoversiktlig. Mange parkerte biler i vegen, og mange krysningspunkt med ulik skilting 

er med på å skape dette inntrykket. Bymiljøetaten skulle se nærmere på dette. 

 

Det kom er ønske i møtet om å skilte flere overganger med "skolevegskilt" både i 

Sinsenvegen, Økernvegen og Økern Torgvei. 

 

16/14 Eventuelt 

Ønske om en god mottakelse av barna når de begynner på AKS. Skolen skal gjøre sitt 

beste for at barna føler seg ivaretatt, og at de får en god start. 
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