
Referat FAU-møte tors 14. januar: 

 

Aller først: dere kan nå FAU på følgende epostadresse: fau.korsvoll.skole@gmail.com 

Til stede på møtet: 

Gro Nygaard (1a) 

Ingvild Rytter (1c/5b) 

Geir Ove Jenssen (6b) 

Veronica Hegertun (5c/7c) 

Thor Gjesdal (5a) 

Anja Berge Gjellestad (1b) 

Nicolai Heyerdahl (2b) 

Øyvind Kristiansen (6a) 

Kari Osland (2c) 

Stine Romfog (3c) 

Heidi Corneliusen (7b) 

Hege Therese Grønhaug (5d) 

Christian Brinch (SUSNA-representant) 

 

Annike Refvem går ut av FAU, og er fra nå leder av Driftsstyret. Nicolai Heyerdahl sitter i 

Driftsstyret som representant for foreldrene. D-styret har bl.a. som funksjon å godkjenne 

skolens budsjett og strategiske plan for undervisningen. 

Rektor Kathrine og inspektør Hugo var til stede i starten av møtet for å informere om 

budsjett og strategisk plan. Disse ble vedtatt i Driftsstyret. 

Korsvoll blir snart en sms-skole, som alle skolene i Oslo. Det betyr at skolens ledelse og 

lærerne kan gi info via sms til foreldrene. Fra 1. august skal foreldrene melde fravær via sms, 

mer info om dette kommer fra skolen. 

Assisterende rektor Normann har sagt opp, og det kommer en erfaren erstatter inn som 

vikar. 

Info fra møte mellom FAU og AKS: 

Vi har blitt enige med AKS-leder Pilar om to ting: 

1. Barn med halv AKS kan være der 3 dager i skoleferier (høstferie o.l.) – mot 2 i dag. 

2. AKS kommer i april til å ha åpningstid til 16.45, mot 16.30 i dag, som en prøveordning. Hvis 

det er en del foreldre som benytter seg av lenger åpningstid, kan dette bli permanent.  

 

I tillegg har det kommet spørsmål om mat på AKS: På grunn av kjøkkenkapasiteten er det 

dessverre ikke aktuelt å tilby måltider, som andre skoler gjør. 

 

AKS sliter med at noen av de eksterne som tilbyr aktiviteter er vanskelige å kommunisere 
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med. Dette betyr igjen at det blir mer jobb for de ansatte på AKS med å sørge for at barna 

kommer seg på aktivitetene, at de har kontroll på hvor barna er, osv.  

AKS kan selv styre hvilke eksterne aktører de ønsker å samarbeide med, men FAU ønsker 

bedre informasjon til foreldrene om hvilke tilbud AKS går god for, og hvilke som ikke 

fungerer like bra. 

 

17. mai: 

Opplegget på skolen: 17. maikomitéen er i gang med å fordele oppgaver. Mer informasjon 

om dette etter neste FAU-møte tirsdag 15. mars. 

Flertallet i FAU går inn for at skolen skal delta i toget i byen også i år.  

Det ble spilt inn at de to yngste kullene kan ha med ekstra foreldrerepresentanter i toget, 

hvis det er mulig. 

Korpset har signalisert at det ikke kommer til å være med der i år. De har også andre 

forpliktelser på Korsvoll, og ønsker seg en rotasjon der de går i byen annethvert år. Gjerne 

slik at skolens jubileumsår blir i byen (50-60-70-100år), og at man evt. går tre år på rad ved 

75år (74-75-76). 

Opplegg for Korsvoll-år:  

08.00: Flaggheising på Korsvoll 

0830-1000: Barnetog umiddelbart på Korsvoll direkte fra/til skolegården (lang runde på 

Nordberg/Korsvoll) 

1545-1700: Borgertog på Korsvoll på ettermiddagen (Svensenga – Nordberghj. - skolen) 

1630-1900: Familiearrangementet på skolen 

Opplegg for by-år:  

0800: Flaggheising på Korsvoll 

1000-1300: Barnetog i byen (flaggborgen og korpset har buss 0900-1400 t/r sammen) 

1545-1700: Borgertog på Korsvoll på ettermiddagen (Svensenga – Nordberghj. - skolen) 

1630-1900: Familiearrangementet på skolen 

Tidligere gikk man hvert 4. år i byen, de fem siste har det vært hvert eneste år i sentrum. 

Korpset er avhengig av goodwill fra ungdomsskole- og vdg-elever som aldri får gå med 

vennene sine på 17. mai dersom de går i byen hvert år. Dessuten forteller korpset at det er 

en hektisk tidsplan for by-år, ikke mye tid til å feire/hvile/spise.  

 

 

 

tel:0830-1000
tel:0900-1400


Informasjon fra Samarbeidsutvalget for skoler i Nordre Aker – v/ Christian Brinch: 

Det er for liten kapasitet på skolene i området i årene fremover, og ny skolebehovsplan skal 

vedtas for perioden 2018 – 2028.  

Nye skoler på Voldsløkka og på Frysja skal hjelpe på situasjonen. Den siste kommer til å føre 

til endringer i skolegrensene, men det ligger et stykke frem i tid.  

Susna spilte inn behovet for idrettsfasiliteter ifm med Frysja-skolen. Alle nye skoler som 

bygges nå, bygges med flerbrukshall. Det kan bety bedre hallkapasitet i nærområdet også for 

Korsvoll i påvente av egen hall. 

 

Ravning: 

Her er lister og vakter gått ut altfor sent i år, og det beklager vi. Vakter for vinteren og våren 

skal har gått ut via klassekontaktene, og lister for høsten vil bli satt opp så vi får kommet i 

gang etter sommeren. 

 

Gruppe for trivsel/skolemiljø: 

FAU har satt ned en gruppe som skal lage et opplegg for gjenbruk, spesielt for de laveste 

trinnene. Formålet er at hvert nytt kull skal slippe å finne opp kruttet. 

Opplegget kan gå på informasjon om vennegrupper og andre tiltak som kan føre til at 

elevene blir bedre kjent fra starten av, der våre erfaringer kan overføres til foreldre med 

yngre barn. Dette kan f. eks. gjøres på foreldremøter. 

 

 

  



 

 


