
Referat FAU-møte torsdag 25. august kl 19.30, Korsvoll skole 
 
Tilstede: Gro Nygaard (leder, 2a), Nikolai Heyerdahl (sekretær, 3b), Kari M. Osland 
(nestleder, 3c), Ingvei Karlsen (delt representant 7b), Tina B Christensen (7c), 
Anders Sookermany (5b), Geir Tjetland (5c), Veronica Hegertun (6c), Øyvind 
Osnes-Ringen (settevara 7a), Eileen Bregaard (vara 3c), Lars Nordbryhn (4b), 
Torstein Kloster (4a), Anders Øvereng (3a), Ingvild Rytter (2c+6b), Hege Therese 
Grønhaug (delt representant 6d). Rektor Kathrine Malme og inspektør Janne 
Standahl møtte under punkt 1a+1b. 
 
Referent for møtet Kari Osland (nestleder, 3c). 
 

1a) Godkjenning av innkalling og agenda v Gro Nygaard 
Godkjent. 

 
1b) Informasjon fra rektor 
- Skoleplattform Oslo: All felles informasjon kommer nå til å legges i portalen 

(ukebrev, beskjeder til alle, etc.). E-post brukes når det gjelder foreldre-
lærer kontakt. Videre skal fravær meldes per SMS. Varslinger fra skolen og 
generell info fra lærer kan også komme per SMS. 

- Snu ryggen til mobbing markering torsdag 8. September kl. 0830. Appeller, 
sang og dans. Alle er velkomne. 

- Foreldremøter avholdes i ukene 38 og 39, mens tidspunkt ikke er fastsatt 
for 7. trinn pga. leirskole. Mer informasjon kommer. 

- Sikkerhet i skolegården: Det er ikke lov å sykle gjennom skolegården, man 
må trille sykkelen. Foreldre bør ikke bruke lærer-parkeringsplassen på 
oversiden av skolen for å slippe av barn – det oppstår ofte farlige 
situasjoner. Parker heller langs Peder Ankers vei. Hunder bør bare 
unntaksvis tas med inn i skolegården. 

 
2) Informasjon om FAU til nye representanter v Gro Nygaard 

FAU er et organ hvor en representant fra hver klasse møter. FAU søker å 
fremme fellesinteresser for foreldre/foresatte med barn ved Korsvoll skole 
og er bindeledd mellom foreldre/foresatte og skolen. FAU har ikke formell 
makt og bestemmer selv hvilke saker det vil engasjere seg i. Vi fokuserer på 
saker som berører alle, eksempler er skolemiljø, AKS, trygg skolevei, 17. mai, 
nye inntaksgrenser til ungdomsskolen, osv. 

 



3) Planlegge fellesmøte om ungdomsskoletilhørighet v Gro Nygaard 
I løpet av våren i fjor ble det klart at Nordberg Ungdomsskole har for liten 
kapasitet med tanke på de kommende årskullene fra barneskolene i 
nærområdet. I vår kom Utdanningsetaten (UDE)  med et tentativt forslag, 
men hvor sentrale element som geografiske grenser manglet. UDE 
planlegger å komme med høringsutkast 21. september, med høringsfrist på 
1-2 mnd. Avgjørelse skal fattes før jul. UDE har tidligere sagt at de kan 
informere på et åpent møte om vi er interessert. Ett av de punktene UDE 
har vært tydelige på er at elever som starter på en skole skal være sikret å 
kunne fullføre løpet på samme skole. 
 
FAU har gjentatte ganger spilt inn at vi ikke ønsker å endre 
ungdomsskoletilhørighet for våre elever. Dersom UDE likevel ønsker å endre 
dette for elevene på Korsvoll skole mener FAU det er viktig med:  
 
- tydelig og tidlig informasjon 
- stabile fremtidige skolegrenser 
- aldri små elevgrupper til en skole  
- trygg skolevei  
 
FAU har meldt fra om dette til UDE og også bedt dem ta hensyn til hele 
lokalområdet ved utarbeidelse av høringsutkast, m.a.o. 
ungdomsskoletilhørighet for elever som går på Tåsen, Kringsjå og Korsvoll 
barneskoler.  
 
Vi har sendt bekymringsmeldinger om skolevei og invitert til befaring. Vi har 
fått beskjed fra UDE om at det ikke er aktuelt med befaring foreløpig, men 
at de har meldt inn skolevei på den aktuelle strekningen som sak til 
Bymiljøetaten.  
 
Organiseringen av inntaksgrenser er i følge UDE en dynamisk prosess, i 
stadig endring. UDE har gitt inntrykk av at en oppsplitting av årskullene på 
Korsvoll skole til Nordberg og Engebråten ungdomskoler er en midlertidig 
løsning.  
 
Diskusjonen på FAU kretset rundt det prosessuelle, det juridiske og 
konkrete planer for FAUs videre arbeid rundt dette. Det var stor enighet om 
at begge skolene er strålende skoler og det er viktig at vi foreldre ikke 



formidler et inntrykk av noe annet til våre barn.  
 
En arbeidsgruppe ble satt ned for å jobbe videre med saken. 
Arbeidsgruppen møter allerede førstkommende tirsdag 30. august kl. 20 på 
personalrommet og alle FAU-representanter fra 7. klasse inviteres til å 
delta. Arbeidsgruppen lager en skisse for hvordan FAU skal arbeide med 
saken fremover. Det involverer blant annet å forberede et allmøte for alle 
foreldre/foresatte ved Korsvoll skole hvor UDE informerer, samt forberede 
høringsinnspill og sondere andre muligheter for å påvirke kommunens 
arbeid forut for at høringsutkastet foreligger. 
 

4) Fordele oppgaver i FAU v Gro Nygaard 
Vi søker i år at representantene som sitter på andre året beholder samme 
arbeidsoppgaver som i fjor, men at en ny representant i FAU blir med i 
komiteen for å sikre kontinuitet. Flere av arbeidsoppgavene ble fordelt: 

 
Oppgave Person Klasse 

Leder Gro Nygaard 2a 

Nestleder Kari Osland 3c 

Sekretær/økonomi Nicolai Heyerdahl 3b 

Ravning Tina B Christensen 
Ingvei Karlsen 

7c 
7b 

IT i skolen, Nettvett og hjemmeside Lars Nordbryhn 
+1 (ingen kandidater) 

4b 

17.mai Ingen kandidater  

Skolemiljø Anja Gjellestad 
+1 (ingen kandidater) 

2b 

Skolemiljøutvalg Anja Gjellestad 2b 

Skolevei og fysisk utemiljø Kari Osland 
Hege Therese Grønhaug 

3c 
6d 

SUSNA og skoleplanlegging i bydelen Anders Øvereng  3a 

KFU og samarbeid med andre FAUer Gro Nygaard 2a 

Forskerutstilling Cathrine Darre & Geir Ove Jenssen 3a/7b 

Aktivitetsskolen Ingvild Rytter 
+1 (fremtidig førsteklasserepresentant 
ønskelig) 

2c/6b 

Driftsstyret Nicolai Heyerdahl 3b 

Driftsstyret vara Gro Nygaard 2a 

Arbeidsgruppe om 
Ungdomsskoletilhørighet 

 Anders Øvereng (leder av 
arbeidsgruppa) 

3a 
5b  



Høringsuttalelse, allmøte og skolevei 
til ungdomsskole (ny) 

Anders Sookermany 
Representantene fra hver 7.klasse 
(Øyvind Kristiansen (in absentia), Ingvei 
Karlsen, Tina B Christensen) 
Arbeidsutvalget i FAU (Gro Nygaard 
(leder), Kari Osland (nestleder), Nicolai 
Heyerdahl (sekretær)) 

7a, 7b, 
7c 
2a, 3b, 
3c 

 
5) Møteplan for FAU skoleåret 2016/2017 
Dato Driftsstyremøte i forkant 

Torsdag 25. august   

Torsdag 22. september X 

Torsdag 20. oktober   

Torsdag 24. november1 X 

Torsdag 19. Januar X 

Torsdag 02. Mars X 

Torsdag 6. April   

Torsdag 18. Mai X 

 
6) Eventuelt 
Gro informerte om at det vil komme en sak om vedtekter for FAU for å kunne 
registreres i Brønnøysund og få egen konto for FAU. Hun informerte videre om 
justering av ravnetider til kl. 15.30-16.30 mandag-torsdag og kl. 14-15.30 fredager. 
Plan om å evaluere ravne-ordning våren 2017. 
 
Møtet ble avsluttet kl. 2130. 

                                                        
1 På møtet i november skal møteplanen for våren 2017 muligens revideres. 


