
Referat fra FAU-møte 31.august kl 19-30-21.30 på personalrommet, Korsvoll skole 

Tilstede var 

 

Joanna Gundersen 2a 

Tobias Dahl 2b 

Katrine Kimsås 2c 

Kyrre Emblem 3a* 

Marius Trøseid 3b* 

Maja Anjer 3c* 

Nicolai Heyerdahl 4b 

Kari Osland 4c  

Eileen Breegaard 5c 

Mårten Blixt 6a 

Anders Sookermany 6b 

Mette Lien 6c* 

Thor Dahl 7a 

Ingen representant valgt 7b 

Ruth Foseide Thorkildsen 7c 

Hanne Gulseth 7d* 

Pilar Henie, AKS (første del av møtet) 

Kathrine Malme, rektor (første del av møtet) 

Gro Nygaard, leder, møteleder og referent 

 

1) godkjenning av innkalling og dagsorden (v Gro Nygaard) 

Godkjent uten anmerkninger 

 

2) presentasjon av nye og gamle FAU-representanter (v Gro Nygaard/ alle) 

Ikke alle klassene har valgt nye FAU-representanter for inneværende skoleår enda, spesielt ikke noen 

førsteklasser, slik at dette skoleårets FAU først er klart på neste møte. Representantene som var nye på dette 

møtet er merket med stjerne over. 

 

3) Informasjon fra rektor og AKS-leder (v Kathrine Malme og Pilar Henie) 

Kathrine informerte om at hun slutter som rektor 31. Oktober. Det er Skolesjefens kontor i Oslo som ansetter 

rektor. Driftsstyrets leder er med på førstegangsintervju.  

Arrangementene “Gla’dag” og “Snu ryggen mot mobbing” vil samles i år og foregår fredag 22. September fra kl 

08.30. Det er hyggelig om foreldre har anledning til å delta på fellessamlingen i skolegården på morgenen. 

 

En ny paragraf i opplæringsloven trådte i kraft 1. August og innebærer tydelige ansvarslinjer og krav til tiltak 

dersom det er mistanke om at et barn blir plaget på skolen. Kathrine informerte FAU om loven og alle foreldre 

informeres om dette på foreldremøtene i høst. Mer informasjon finnes på hjemmesidene til skolen. 

 

Pilar informerte om at AKS på Korsvoll skole har fått anslagsvis 600 000 kr mindre til drift i år. Reduksjonen 

kommer ikke som følge av direkte kutt i overøfringene, men en endring i reglene for innbetaling til 

pensjonsfond, slik at AKS har fått plutselig økte utgifter. Det er derfor sannsynlig at dette kuttet vil merkes av 

mange eller alle AKS i Oslo. For tiden går de fleste skolebarna i 1.-4. Klasse på Korsvoll på AKS, ca 300 elever 

totalt. 40% har halvtidsplass. Pilar og skolens forslag til økte inntekter er å sette et tak på antall halvtidsplasser, 

for eksempel til 30 %. De som allerede har halvtidsplass har krav for å fortsette med det. Det var mye diskusjon 

om dette, se neste punkt. 



 

4)  FAUs kommentarer til eventuelle innsparingsforslag for AKS (v Nicolai Heyerdahl) 

Generelt ble det bemerket fra foreldregruppen: 

-Det er et bydels- og skoleovergripende problem med plutselig økte utgifter for AKS. Problemet bør løftes og vi 

bør samarbeide med andre FAUer. 

-Det bør undersøkes om det eksisterer andre måter å øke inntektene på 

-Dersom vi skal få flere til å ønske å benytte heltidsaks, bør det være et godt tilbud. Innspill her var mulighet for 

å gjøre lekser i aks-tiden, mulighet for fysisk aktivitet og samarbeid med eksterne aktører. 

-Det er uheldig å lage et prosentvis tak for antall halvtidsplasser, både fordi det kan føre til økonomiske 

utfordringer for noen og fordi vi kan oppleve at noen barn tas ut av AKS som alternativ til en uønsket 

heltidsplass. 

-Vi mangler kunnskap om hva foreldrene ønsker seg i AKS, om noen kan tenke seg å øke plassen sin fra halv 

til hel, hvor mange som evt slutter ved ufrivillig heltidsplass etc. 

 

Tiltak: FAU (v Gro) informerer Driftsstyret at vi ikke ønsker et tak på antall deltidsplasser.  

Videre satt FAU ned en rasktarbeidende arbeidsgruppe, som vil se på hva vi har behov for å gjøre i denne 

saken. De vil informere FAU på neste møte. Deltakere i gruppa: Kathrine, Eileen, Tobias. På neste møte er det 

aktuelt å supplere med en førsteklasserepresentant.  

 

5) Lusekampanje Uke 35 (v Gro Nygaard og Kathrine Malme)  

På oppfordring fra FAU deltar skolen aktivt på Folkehelseinstituttets skole-lusekampanje denne uken (uke 35). 

Folkehelseinstituttet arrangerer dette uke 35 og 10 hvert år og FAU ønsker at skolen fortsetter å delta på dette, 

gjerne med enda mer fokus og oppmerksomhet neste gang. 

 

6) Status skolevei (v Gro Nygaard) 

Som informert før sommeren har Bymiljøetaten fått ekstrabevilgninger på 11 mill kroner til prosjekt skolevei 

Korsvoll-Engebråten. Mange tiltak er satt i gang allerede, som forbedret gangvei fra Frysjaveien til Akerselva 

og utbedring av forskjellige kryss i området. FAU jobbet mye med denne saken før sommeren. Det meste vi 

ønsket oss er allerede ordnet eller vil komme i orden utover høsten. Unntaket er fortau og sykkelvei i 

Fysjaveien. Den veien planlegges utbedret i forbindelse med utbygging i Frysja-området. Dette vil FAU be om 

at skal gjøres i forkant av utbygging i området, sammen med generell av skoleveien ved utbygging. Videre 

planlegger vi at oppfølging av skolevei til Engebråten skole overlates til Engebråten FAU.  

 

Tiltak: Gro sender et kombinert takkebrev og ønske om utbedring av Frysjaveien til Byrådsavdeling for Miljø og 

Samferdsel og informerer Engebråten FAU. 

 

7). Arbeidsoppgaver og møteplan FAU 2017-2018 (v Gro Nygaard) 

Joanna og Maja lager forslag til opplegg for ravneordning for inneværende skoleår og presenterer det for FAU 

neste møte 21. September. 

Ettersom vi mangler en del nyvalgte representanter, fordeler vi resterende arbeidsoppgaver på neste møte.  

 

  

8). Eventuelt 

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt 

 


