
 
REFERAT FAU-MØTE VED LØREN SKOLE  
 
Dato:  09. februar 2015 
 
Møtt: Eli Senneset, Anne Rese Gundersen, Kristine Holmlung, Stian Færden Kristensen, Gunhild 

Bolstad og Anne Kristine Soltvedt (sekretær) 
Forfall: Amer Ceric, Lars Are Nedland og Tharmathas Sutharsan 
 
 
Sak 01/15 Godkjenning av innkalling og referat 
Innkalling og referat godkjent 
 
Sak 02/15 Hudøy 
24 elever har gitt signal om at de ønsker å delta og fire har sagt at de ikke vil være med. Skolen purre 
på foreldrene for at alle skal levere lappen tilbake. 
Ettersom det er et stort flertall av elevene som ønsker å delta vil Anne innkalle en de møtte 
representantene fra FAU til et møte for å legge rammene for turen og hvordan prosessen videre skal 
skje. Anne Kristine vil være økonomiansansvarlig. 
 
Sak 03/15 Bibliotek 
Skolen vil få et rom til bibliotek når det nye bygget står ferdig i 2018, men ingen av de nyetablerte 
skolene får ekstra tilskudd til å bygge opp biblioteket med bøker. Søknaden har blitt avvist av 
kommunen. 
 
I løpet av våren vil klassene dra på tur til Bjerke bibliotek og alle elever vil da få lånekort.  
 
Lærerne vil også bestille klassebibliotek fra Deichmanske bibliotek slik at elevene får tilgang til 
bøkene i klasserommet. AKS har også kjøpt inn en del bøker til elevene som brukes flittig. 
 
Innspill fra FAU til skolen er: 

- Dersom det er behov for foreldreengasjement kan foreldre brukes som ressurs. Elisabeth 
Lerheim (Brikts mor) har stort engasjement for saken og kan kontaktes 

- Skolen bør skrive brev til forlag for å be om fjorårets bøker. Dersom foreldre skal stå for 
denne kontakten vil Eli avtale dette med engasjerte foreldre 

 
Sak 04/15Trygg skolevei: svar fra Bymiljøetaten ang. Økern Torgvei 
Svaret fra kommunen var ikke uventet. Rektor har vært i kontakt med byggeier nederst i Økern 
Torgvei sammen med Politiet. Politiet har bedt om å bli varslet ved farlige situasjoner. Foreldre bør 
oppfordres til å dokumentere når brudd på veitrafikkloven forekommer. Det er blant annet stans 
forbudt i nedre del av Økernveien. Rektor vil følge opp kontakten sin i politiet. 
 
Sak 05/15 Varm mat på AKS 
Det har kommet tilbakemelding på kvaliteten på «varm mat» på AKS ikke er tilfredsstillende. Er 
ostesmørbrød varm mat?  
 
Rektor sier seg enig i at maten på AKS har et forbedringspotensialet, men at det ikke har vært høyest 
prioritert i etableringsfasen i høst. Budsjettet til mat er 51 kroner per barn per uke, så det er 
begrenset hva man kan få til. Når det er sagt vil man kunne gjøre forbedringer fra dagens situasjon 
for eksempel ved å sende de ansatte på kurs. 
 



Sak 06/15 17. mai arrangement  
Løren skole skal gå som nummer 7 eller 8 i toget sammen med Refstad skole og Løren skolekorps. 
Rektor vil trenge om lag 15 voksne til å hjelpe med fane- og flaggbæring. Klassekontakter vil få 
førsteprioritet. Informasjon om gjennomføring av deltakelsen i toget vil komme i ranselpost. 
 
FAU ved Refstad skole har sendt brev til FAU ved Løren skole hvor Løren skole inviteres til å delta på 
Refstad skoles 17.mai markering. FAU ved Løren skole vil takke ja til denne invitasjonen og forhøre 
seg om det er mulig å ha en kiosk eller møtested for Lørens elever. Gunhild følger opp invitasjonen. 
FAU antar at skolen på sikt vil etablere egne 17. mai-tradisjoner på skolen, men det vil tidligst skje 
neste år. 
 
Sak 07/15 Utleie av bydd D – 2. og 3. etasje 
Rektor orienterte om at skolen har valgt å leie ut 2. og 3. etasje i bygg D til Kuben videregående skole 
fram til sommeren. Det vil bli opptil fire mottaksklasser. Elevene ved Løren skole vil i liten grad 
berøres av leietakerne ettersom de vil ha ulik timeplaner. Det gjelder både oppstarts- og 
avslutningstidspunkt, samt friminutt. FAU har ingen innvendinger mot rektors beslutning. Rektor vil 
orientere foreldrene gjennom ranselpost. 
 
Sak 08/15 Eventuelt 
FAU påpeker at det per nå kun er ansatt kvinner på AKS og gir innspill til rektor om at det ønskes at 
menn prioriteres ved neste ansettelse. Rektor svarer med at menn oppfordres til å søke, men at 
kjønn ikke kan veie tyngre enn kompetanse.  
 
Rektor orienterer om at enkelte foreldre kjører på gangstien til porten. Det er ikke tillatt uten 
dispensasjon. FAU oppfordrer til å sende dette som informasjon i ranselpost. 
 
 


