
 

 

 
 
Referat FAU-møte, torsdag 19.5.16: 

Til stede: 
 
Kathrine Malme, rektor 
Hugo Braathen, tiltredende ass. rektor 
 
Gro Nygaard, 1a, FAU-leder 
Nicolai Heyerdahl,2b, FAU-sekretær 
Geir Ove Jenssen, 6b 
Øyvind Kristiansen, 6a 
Vibeke Trålim, 7b 
Cathrine Darre, 2a 
Mårten Blixt, 4a 
Torstein Kloster, 3a 
Lars Nordbryhn, 3b 
Eva Laugen, 5a 
Henriette Haaland, 5c 
Trine Wold Møller, 5d 
Ida Weider Hagemo, 2c  
Tina B Christensen, 6c 
 
Nytt fra rektor og skolen: 
 

 Hugo er ansatt som assisterende rektor 

 Ny undervisningsinspektør blir Janne Stamdal (42), som kommer fra Apalløkka 
ungdomsskole 

 
Vi fikk også presentert tre rapporter fra rektor Kathrine: 

1. Resultater fra kartleggingsprøvene på lavere trinn. Jevnt over bra, få elever som er på 
eller under "bekymringsgrensen". 

2. Olweus-undersøkelsen: Jevnt over er resultatene gode. 
Elevene i 4. klasse oppgir flere tilfeller av mobbing enn de høyere trinnene.  For 
guttene er verbal mobbing/ fysisk mobbing mest utbredt, for jentene er det 
utestengning og det å være alene som går igjen. 
Gjennomgående høy trivsel på skolen. Undersøkelsen viser også at den mest brukte 
arenaen for erting/knuffing/mobbing er skolegården. Skolen skal gå gjennom 
hvordan inspeksjonen gjøres, for å hindre at det er "blindsoner" ute. 

3. Foreldrenes tilfredshet med AKS: Scorer godt på at barnet er trygt på AKS, barnas 
trivsel, tilstrekkelig bemanning og at de ansatte er imøtekommende. Scorer mindre 
godt på åpningstid (undersøkelsen gjennomført før denne ble utvidet til kl. 16.45), 
bredden i aktivitetstilbudet, og det å bidra til barnets faglige og sosiale utvikling. 

 



 
Rektor ble også spurt om skolen kunne åpnes for aktiviteter fredag kveld og i helgene. Det 
sier skolen nei til, fordi det ikke er midler nok til å ha tilsynsvakt (skolen har ansvaret hvis 
noe skulle skje), og at det medfører mye administrasjon og slitasje på skolebygningene. 
 
 
Engebråten eller Nordberg ungdomsskole? 
 
Den store saken de siste ukene har vært nyheten om at Nordberg vil få mindre kapasitet 
(paviljongene rives), og at en stor andel av elevene ved Korsvoll sannsynligvis vil få 
Engebråten som ungdomsskole. Rektorene på skoler som er berørt av dette har fått komme med 
innspill, men har ikke hatt påvirkning på det endelige resultatet. 
 

Utdanningsetaten kom på FAU-møtet torsdag og orienterte: 
 
 

 De har vurdert det til at det er mest naturlig å flytte elever fra Korsvoll skole, og ikke 
Tåsen skole, til Engebråten når Nordberg får redusert kapasitet 

 Høringsutkast kommer til høsten og da kan etaten komme på åpent møte på Korsvoll 
skole 

 De mener at nærskole-prinsippet er ivaretatt 

 Nøyaktige elevtall og skolegrenser kommer i høringsutkastet 

 De har begynt arbeidet med å se på skolevei 
 
 
 
FAU hadde mange spørsmål og innspill og gjentok til slutt våre hovedpunkter: 
 
1) FAU innser at UDE planlegger å endre inntaksområdet for ungdomsskolene i nærheten. 
2) Dersom noen elever flyttes til Engebråten, er vi opptatt av: 
 

 Informasjon i god tid. 

 Sikre skoleveien. Der har kommunen allerede dårlig tid hvis Korsvoll-elever skal 
begynne på Engebråten allerede neste høst. 

 Stabile inntaksgrenser. 

 At man ikke flytter små elevgrupper til en skole. 
 
En av representantene i FAU inviterer Bymiljøetaten til å gå en befaring langs den mest 
aktuelle (og korteste) skoleveien og FAU vil be Bymiljøetaten om å komme med en plan for 
utbedring av skoleveien i løpet av høsten. 
 
AKS (OBS!): 
 
Vi har tidligere fått beskjed om at barn med halv plass på AKS kan være der tre dager i ferien, 
mot to tidligere. AKS reverserer nå dette, det blir kun to dager i for eksempel høst- eller 
vinterferien. Synd at de velger å endre dette tilbake, men det er det lite vi kan gjøre noe 
med. 



 
17. mai: 
 
Våre folk i komitéen melder at arrangementet på skolen gikk etter planen. Overskuddet er 
estimert til rundt 30.000 kroner. 
 
Forskerutstillingen "Hvorfor det?": 
 

Foreldre i 4a tar et initiativ for å starte dette på Korsvoll til høsten. Planen er påmelding i 
september fra 3. trinn og oppover, og en utstilling nærmere jul. Mer informasjon kommer til 
høsten. Deltakelse er selvsagt frivillig. 
 
 
Mer belysning på uteområdene på skolen: 
 
FAU har spilt inn til skolen at det er mørkt i deler av skoleområdet, og muligheten for å få 
opp mer lys ute. Skolen melder tilbake at de trenger konkrete forslag, som de så må søke om 
penger til fra Utdanningsbygg. 
 
 
Glad-dagen på skolen: 
 
FAU støtter skolen med inntil 12.000 kroner til glad-dagen, dette gikk til innkjøp av 
smoothies til elevene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


