
FAU MØTE LØREN SKOLE 15.09.2014 

 

Tilstede: Eli Senneset - Rektor, Amer Ceric, Kristine Humlung, Stian Færden Kjeldstadli, Lars 

Are Nedland, Anne Kristin Soltvedt, Sutharsan Tharmathas, Gunhild Bolstad og Anne Rese 

Gundersen (ref) 

Sak 01/14   Møte innkalling og saksliste godkjennes. 

Sak 02/14   Valg av styre 

- Leder: Gunhild Bolstad 

- Nestleder: Lars Are Nedland 

- Kasserer: Sutharsan Tharmathas 

- Ingen velges til sekretær, referat skriving går på rundgang. 

Sak 03/14  Valg av Driftstyre 

- 2 representanter ved Stian Færden Kjeldstadli og Amer Ceric 

- 3 vara ved Sutharsan Tharmathas, Gunhild Bolstad og Anne Rese Gundersen 

- Driftsstyret er valgt for 2 år av gangen. 

Sak 04/14 Fau saker. 

- Fau må lage egne vedtekter for skolen. Rektor deler ut eksempler på dette. Leses til 

neste gang. 

- Trygg skolevei: 

 Skoleveien på Økern siden har blitt mye bedre, men burde enda markeres bedre. 

Åpning av Spireavn mot Dag Hammerskjøldsvei vil være en stor belastning for 

skoleveien. Det bør jobbes med en midlertidig løsning til veien er planlagt helt ferdig 

om 5 år. Hensikten er å stoppe gjennomfarts trafikk. Gunhild har allerede sendt et 

utkast til rektor som blir sendt til alle i Fau. Gi tilbakemelding til raskt. Rektor tar med 

dette til møte i Driftsstyret 22.09.2014. Rektor tar og kontakt med rektor Gro Høyvik 

på Refstad skole da de er i samme situasjon med utrygg skolevei. Refstad Vel og 

Bjerke storvel kontaktes. Ansvarlig : Gunhild og rektor. 

 

 

 



- Skolemelk: 

Dette er ikke skolens ansvar og må ønskes av foreldre. Skolen tar ansvar for praktisk 

gjennom føring. Påmelding for skolemelk skjer på nett: skolemelk.no. Fau ønsker 

dette og skolen melder oss inn. Ansvarlig: Kristine 

- Hudøy: 

Kristine informerer hvordan Refstad skole har løst dette. Det ligger mye info på 

nettet: aldrietaruten.org. 

Rektor stiller seg åpen for at skolen kan reise fra torsdag til søndag i juni. Men det må 

være et faglig innhold for at det skal godkjennes fra ledelsen. Lærerne blir med. 

Utfordringer vil bli kostnadene. Det koster endel. Det lages et skriv som presenteres 

for alle foreldre i januar, og det blir da tatt stilling til Hudøy tur om foreldrene er 

positive til dette. Ansvarlig: Anne og Kristine 

- Følgegrupper: 

Ikke Fau sitt ansvar, foreldre må ta ansvar selv. 

- 17.mai: 

Skolen blir påmeldt til å gå toget i byen. Ønskelig å gå sammen med Refstad skole. 

Forslag om å ha korpset i mellom. Foreldre må være med å bære fane og flagg. 

Klassekontakter må hjelpe til å organisere. 

Fau ønsker ikke et eget 17.mai arrangement foreløpig. Det kan komme på sikt. Mulig 

man kan bidra på Refstad skole sitt? 

Skriv om dette vil komme og sendes som ranselpost. 

- Det er ønskelig at rektor er med på Fau møter. 

- Møtene blir hver 2.mandag i mnd. Kl.18.00 

- Datoene blir: 13.10.2014, 10.11.2014, 08.12.2014, 12.01.2015, 09.02.2015, 

09.03.2015, 13.04.2015 

Annet: Rektor fikk navn på de nærmeste barnehagene i område for å starte et samarbeid i 

forhold til neste års skolestartere. 

 

 


