
 

REFERAT FAU-MØTE VED LØREN SKOLE  

 
Sted: Bygg A, 2. etg. 

Tid: Mandag 12/10 -2015, kl. 18.30  
 

Tilstede: Kristin Meisingset Hallgren, Kristin Flaatten Risberg, Terje Abrahamsen, Laila Meland, 

Hanne Opshal Austad, Kristine Homlung, Anne Kristine Soltvedt, Gunhild Bolstad, Eli Senneset. 

 

Referent: Terje 

 

Sak 24/15 Godkjenning av innkalling 
Innkalling godkjent 

 

Sak 25/15 FAU arbeidsform 

Begge representantene fra hver klasse innkalles til møtene. FAU vil sørge for at relevant 

informasjon legges ut på nett når den nye portalen er oppe og går. Det bør opplyses i ranselpost at 

foreldre kan finne innkallinger og referat mv. på nettet, når dette er klart.  

 

Sak 26/15 Høring om nye inntaksområder  

Høringsforslaget innebærer at Løren skole vil få en ekstra førsteklasse høsten 2016, som vil 

overflyttes til Vollebekk skole når skolen står klar i 2017. Inntaksgrensene til Løren skole er ellers 

uendret. Skolen mener at høringsforslaget ikke får konsekvenser for skolens drift. Det er i 

utgangspunktet 35 Vollebekk-elever, så det blir 1-2 ekstra klasser. De har egen lærer(e) og er 

indirekte en del av Vollebekk skole. Eventuelle ekstra kostnader, tjenester, ekstra personale mv., 

vil bli dekket av Vollebekk. Løren Skoles elevtall er uendret og påvirkes således ikke av fremleien 

av undervisningslokaler. Vollebekk-elevene skal ikke gå i samme klasser som Løren-elevene, 

men de vil være sammen på AKS. 

 

FAU slutter seg til utkast til høringssvar fra driftsstyret. 

 

Sak 27/15 Endringer i ordensreglementet  

Skolen har utarbeidet et forslag til endring i skolens ordensreglement på bakgrunn av 

forskriftsendring vedrørende sykkel. FAU støtter endringene i skolens ordensreglement. 

 

Sak 28/15 Informasjon om Hudøy 2016 

Vi trenger foreldre fra førsteklassetrinnet til å bli på å arrangere Hudøy-tur våren 2016. FAU-

kontaktene formidler informasjon til alle første-klasse foreldre i sin klasse. Navn i interesserte 

foreldre må gis til Hudøy-sjef Anne Rese Gundersen. 

 

FAU-leder og Eli vil ha et møte med Hudøy-sjefen, med sikte på at det utformes mer konkret info 

om hva som trengs av foreldreinvolvering, samt stipulerte kostnader for deltakelse (pt. kr. 1500,- 

pr. voksen og kr. 1000,- (donasjon) pr barn). Hudøy-komiteen bør etter jul avholde et eget 

informasjonsmøte, og be om klar tilbakemelding  mht. deltakelse.   

 

Sak 29/15 Formidling av informasjon fra skolen og AKS 

FAU oppfordrer skolen til å gi elektronisk informasjon til foresatte. Skolen opplyser at de ikke har 

ressurser til å ordne med e-postlister til foreldre før tidligst etter jul, da de ikke får registrert nye 

mailadresser. Ny nettportal er heller ikke klar. Terje Abrahamsen vil ta kontakt med Knut Ingvald 



Dietzel for råd mht. tekniske løsninger. (Han tilhører foreldre gruppen i klasse 1B, og har nettopp 

satt opp felles mailadresse, til både foreldre og kontaktpersoner.) 

 

Sak 30/15 Parkering 

Parkeringen kan benyttes for henting og bringing, og ev. andre ærender på skolen. Alle 

henvendelser om feilparkerte biler går kun til resepsjonen på skolen. Parkeringsplassen vil ikke bli 

oppgradert da den kun skal fungere som en midlertidig parkeringsplass i ca. to år. Etter denne tid 

skal det settes opp et nytt bygg på denne tomten. Løren Skole disponerer kun arealet frem til 

gjerdet mot parkeringsplassen. I forbindelse med utbygging av Økern Senter vil det bli bygget 

parkeringsanlegg / parkeringshus. Utover dette er det ingen planer om egne parkeringsplasser for 

Løren skole.      

 

Sak 31/15 Eventuelt 

 

Aggressiv markedsføring av skolekorps  

Flere foreldre har meldt tilbake om det de mener er alt for aggressiv markedsføring av Løren 

skolekorps ovenfor barna på andretrinnet. FAU mener det er fint at også barn fra Løren skole blir 

med i korpset, men mener at rekrutteringen må gjøres på en annen måte. FAU ber Eli ta denne 

saken videre overfor korpset. 

 

Feiring av bursdager 

Det er behov for fellesinformasjon om feiring av bursdager i skoletiden, da barna knytter mye 

følelser til dette. Det er mange barn med til dels alvorlige allergier på skolen. FAU mener at barna 

ikke bør ha med kake mv. til feiring i skoletiden. 

 

AKS  

Aktiviteter: En del av aktivitetene som tilbys fra AKS avsluttes relativt sent på ettermiddagen. Det 

har derfor kommet henvendelser fra foreldre som ønsker at disse aktivitetene kan startes tidligere 

på dagen. Skolen skal se på timeplanen, men kan i begrenset grad imøtekomme disse ønskene. 

Årsaken er at de ressursene som i står for disse aktivitetene ikke er tilgjengelige på andre 

tidspunkter. Det er ikke ønskelig å kutte i tilbudet til barna. Noen av foreldrene lurer på om det er 

mulig å få Brake-Dans på programmet hos AKS. Eli sjekker opp. 

 

Sykdom og skade: FAU ber AKS se på sine rutinger for håndtering av sykdom og skade. Det har 

kommet noen klager fra foreldre. Skolen opplyser at alle ansatte har førstehjelpskurs. Eli tar denne 

saken videre med leder for AKS.  

 

Mattilbudet: FAU er klar over at AKS har et svært begrenset matbudsjett, men ber likevel om at 

det vurderes om tilbudet i dag kan forbedres så barna spiser seg mette.  

 

Neste møte 

Neste FAU-møte blir mandag 23. november kl 18.30. 

 

 


