
Protokoll fra møte i FAU Stenbråten skole  

Antall stemmeberettigede tilstede: 15 stk 

Møtet ble avholdt på Stenbråten skole tirsdag 9. november 2021 kl.19-20.30 

 

Ledelsens halvtime: 

- Oppfordrer til å bruke hjemmesiden til Stenbråten skole sammen med barna hjemme, denne siden 

brukes aktivt av skolen. Er den mest aktive «hjemmesiden» i Oslo kommune! 

- Aktiviteter som går på tvers av nærskolene er nå i gang, som skolemesterskapet i bordtennis. Bilder 

og info finnes på hjemmesiden til skolen. 

- Skolen driver aktivt med tema for skoleåret: Relevant kompetanseutvikling for alle elever gjennom 

tilhørighet, identitet og elevmedvirkning. 

Landsbyen- elevenes treningsarena. 

Hensiktsmessig involvering av interne og eksterne ressurser. FAU en viktig del av denne «landsbyen». 

- Korona 

Små utbrudd i flere klasser på Stenbråten. Påvirker også bemanningen grunnet fravær og skolen 

oppfordrer foresatte til å være mer restriktive med å holde elever hjemme/teste ved symptomer. 

Hvis ikke tester kjøpes inn av Utdanningsetaten, vil skolen selv kjøpe inn dette ved behov (bestemt av 

Driftsstyret). 

FAU ønsker beskjed når det er smitte på trinnet- skolen skal derfor sende ut beskjed om dette jevnlig. 

- Trafikkvakter: Skolepatruljen, TryggTrafikk har anbefalt at det ikke lenger brukes elever ved 

skolepatrulje. Det er derfor slutt med skolepatruljen. 

Ønskelig med foresatte som trafikkvakter om morgenen. Hvis ikke vil det brukes ressurser fra skolens 

ansatte på å stå trafikkvakter. 

- Elev og -trivselsundersøkelsen på 5.-7.trinn er gjennomført. 

1.-4.trinn er i gang nå. 

Tallene vil bli lagt frem for FAU før jul, og vil bli tatt opp i hver enkel klasse. 

- Skolen ønsker å legge til rette for at ulike religiøse høytider og markeringen av disse i tillegg til 

andre typer merkedager skal inngå i undervisningen og gi elevene en opplevelse av fellesskap og 

forståelse av mangfoldet. 

- Registrering på klasselistene i Skolemelding, skolen og FAU følger opp. Både ved å tilby hjelp ved 

levering/henting i AKS og på utviklingssamtalen. 

- 

- Kantinedrift på Lofsrud skole, fra uke 46 på kveldstid, onsdag og torsdag kl.16-21. Mulighet for 

catering. Åpent for alle. 

- 



Hjelp av skolen for mer støtte til klassetreff- slik at det blir så lavterskel som mulig. Foreløpig løsning: 

Send mail til rektor med kort info om klassetreff og behov. Brukes i utgangspunktet før det søkes 

støtte fra FAU. 

- 

Foreløpig utkast om parkering og kjøring på skolens område i skoletiden- jobbes videre med av FAU. 

- 

Valg av FAU-leder og vara til å sitte i styret for forening FAU Stenbråten skole  

Som FAU-leder ble valgt: Bjørg Myrvoll, for 2 år 

Som vara ble valgt: Christine Nybraaten Colstrup 

- 

29.november, samling FAU-leder i hele området Mortensrud, rektorer og nattvaktansvarlige ved hver 

skole. 

Initiativ av bydelen, Innsatskoordinator kriminalitetsforebygging Mortensrud Linda Nymann.  

FAU-leder og avtroppende FAU-leder stille på møtet for Stenbråten skole. 

 

Møtet hevet kl.20.30 9.11.2021 

 

Referent: Trine Oftenes 

 

Protokollvitner: 

 


