
Referat FAU-møte 4. januar 2021 kl.1830  

Møtet ble avholdt på TEAMS. 

 

1. Rektor orienterer 

Ting endrer seg fort mtp koronaretningslinjer. Per i dag er det gult nivå på barneskoler i Oslo. Rektor 

og skolen er klar for raske omstillinger, men det kan ta en dag eller to før skolen er oppdatert til nye 

(rødt) nivåer om det skulle komme pålegg om dette.  

Det blir forhåpentligvis leirskole for 7. klasse i vinter. Langedrag har gitt positive signaler. For 6. klasse 

vil det bli leirskole i juni. Om det vil bli mulig å gjennomføre avhenger selvfølgelig av 

smittesituasjonen på de ulike tidspunktene. 

Budsjett for neste år ser likt ut som i fjor uten store overraskelser. Rektor mener det derfor kan 

driftes på samme vis i år som i fjor. Foreslåtte endringer i fordelingsmodellen (se tidligere referater) 

vil gjelde fra 2022.  

 

2. Ungdomsskolesituasjonen 

Hoff ungdomsskole er utsatt til 2028 og det planlegges brakkeskole på Ris fra høsten 2021 som en 

midlertidig løsning. Ella Utigard, som har stått i front for aksjonsgruppen fra Ris FAU, orienterte om 

situasjonen. På tross av at aksjonsgruppen i løpet av høsten har foreslått flere alternative løsninger, 

ser UDE ut til å holde fast ved planen om å bygge paviljong på Ris. Frustrasjonen er stor, da 

aksjonsgruppen mener det finnes flere bedre alternativer, og er svært bekymret for de negative 

konsekvensene brakkeskole på Ris vil få. Aksjonsgruppen legger videre strategi i uken som kommer 

og representanter fra Vinderen FAU bidrar inn i dette arbeidet.   

3. Trafikksituasjonen 

FAU har invitert politiet til å komme og se på situasjonen i Vinderenkrysset i morgenrushet, og de er 

positive til å komme.  Trafikkgruppen planlegger å nøste i hvilke muligheter som finnes for å 

begrense varetransport i tidsrommet for skoleveistrafikk.  

Trafikkgruppen gjentar oppfordringen til trafikkvakter om å svare på spørreundersøkelsen etter endt 

vakt. 

4. Storsykehus på Gaustad 

Helse Sør øst har lagt ut planforslaget til nytt storsykehus på Gaustad på saksinnsyn, og saken 

kommer til offentlig høring i begynnelsen av mars. FAU planlegger en høringsuttalelse og begynner å 

forberede denne. Byggeplanene vil få uheldige konsekvenser for nærmiljøet, både med tanke på økt 

trafikk langs skoleveien og mindre naturområder til benyttelse i undervisning.  

 

 

Representanter til stede  

Klasse Representant Til stede  

1A Lena Redigh Drønnesund X 



1B Camilla Stensland X 

1C Mariann Stormyrbakken Renshus  

2A Karl Christian Waage Mathisen X 

2B Karoline Augestad X 

2C Anders Bergersen X 

3A Øivind Stadheim Qvale  

3B Stein Richard Thorsen  

4A Helena Kruse-Jensen X 

4B Hanne Støre Valeur X 

4C Karoline Augestad X 

5A Eirik Jacobsen X 

5B Camilla Stensland X 

5C Mette Marstrander X 

6A Kirsti Ellefsen X 

6B Morten Hammer X 

6C Cecilie Gudesen Torp X 

7A Liv Ingrid Mellemseter X 

7B Amanda Roberts X 

7C Hilde Haugen Kallevig  X 

 

 

Referent: Hanne Valeur 

 


