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Refertat FAU møte 27.01.2014 

 

Saker: 

01/14 Informasjon fra rektor 

 Rektor gikk igjennom innskrivningstallene så langt. 

 Hjemmesider er oppe og går fra 01.02.2014 

 Ass. Rektor begynner 01.02.2014. 

 Skolen har foreløpige kontorer på Rødtvedt skole, frem til sommeren. 

 Skolen lyser ut to lærerstillinger i disse dager, og vil lyse ut flere etter hvert.  

 

02/14  Trygg skoleveg 

Vi er opptatt av at alle elevene skal ha en trygg skoleveg til skolen, og som det kom frem på 

foreldremøtene i desember er det flere steder vegene kan bli tryggere. 

Rektor har fått kontakt med Hilde Gundersen i Bymiljøetaten som er kontaktpersonen til skolen 

videre. 

 

Det er flere steder som har blitt nevnt som kan bli bedre for elevene. 

 Spireavegen mot Økern Torgveg. 

 Overgangen over Økern Torgveg og inn gangvegen mot skolen.  

 Parkering langs Økern Torgveg. 

 Skråningen mellom Økernvegen og Økern Torgveg. 

 Overgeng over Økernvegen. 

 

To foreldre vil følge opp denne saken videre, Arnt Ove Beck og Catrin Solhaug. 

 

 

 



 

 

 2 

03/14 Tur til Hudøy for elevene 

Det har vært et ønske fra flere foreldre at skolen skal ha et tilbud til elevene på Hudøy.  

Rektor er positiv til dette, og ser at dette er viktig for elevene sosialt, og også faglig. 

Vi ser for oss at dette arrangementet blir en sommerskole for elevene, der foreldrene arrangerer 

og betaler turen, mens skolen legger til rette for det faglige innholdet.  

Slik vi ser det nå blir det tur fra torsdag til søndag i begynnelsen av juni 2015. Rektor har tatt 

kontakt med Hudøy om dette og har fått en muntlig positiv tilbakemelding. 

Hege Moland vil følge opp dette prosjektet fra foreldrenes side. 

 

04/14 Eventuelt 

AKS oppstart. 

Foreldrene påpeker at det er viktig at skolen tar godt vare på elevene i oppstartsfasen. Det er 

mange som ikke kjenner så mange og det er både nytt bygg og nye voksne å forholde seg til. 

Rektor er enig i dette og vil legge godt til rette i oppstartsfasen. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Eli Senneset  

Rektor  

  

 

  

 

  

 

 

    

 

 


