
Veslemøy, Abira (vara 1a), Kadidjo (var a1c), Ilhan (5b), Sara (5a), Karima (4a), 
Fatemeh (4b), Karina (1c), Marit (1B), Murad (vara 3b), Amina (6a), Bjarte (3a), Si-
grid Jacobsen (rep driftsstyret), Terje Andersen (rektor) 

1. Hjertesone - Sigrid Jacobsen informerte. 
- et tiltak for å skape trafikk-trygg sone i nærmiljøet rundt skolen 
- kan også utvides til å bli en sone som både er trygg mot trafikk og trygg i.f.t. 

dopsalg 
- vi delte oss i grupper, markerte på kart hvor vi føler oss utrygge i området 

rundt skolen. 
  
2. Informasjon fra rektor 

- 1-4. trinn: fokus på begrepsinnlæring, arbeid med læringspartner 
- Samarbeider fint med Oslo Musikk- og Kulturskole. 

o Instrumentkarusellen for 3. klasse. Alle elever får grunnleggende op-
plæring seks ulike instrumenter, 6 uker på hvert instrument, med forel-
drekonserter underveis. 

o Fra 4. klasse får man velge et hovedinstrument, som man får opplæring 
i resten av skoletida. 

o Et strålende prosjekt. Også mange av de urolige elevene mestrer dette. 
o Det jobbes nå med å utvide prosjektet til også å omfatte 2. klasse, da 

evt med et sangkor e.l. 
o Leder Sissel Larsen er dyktig og arbeider hardt med dette prosjektet. 

- Når det gjelder knagger og hyller i gangene, så er en del av interiøret fredet, 
og dette skaper utfordringer for å få til praktiske løsninger. 

- I år har det for første gang på lenge vært gjennomført leirskole for 7. klassene. 
De er på Brennabu hele denne uka. Det var flott å se at nesten alle elevene ble 
med. Tidligere har en del foreldre vært bekymret for å sende barna av gårde så 
lenge – men rektor garanterer for at dette har de veldig verdifullt for barna. 
For skolen er dette et gratis prosjekt – det betales av statlige tilskudd. 

- På 6. trinn er en tidligere sykmeldt lærer nå tilbake i 50%. 
- PPT har en 100% ressurs på skolen, fordelt på to personer (Charlotte og 

Svend), som jobber spesielt mot å ta imot de nye elvene som kommer til, kart-
legge hvor de står faglig og språklig, og bidra til en fin begynnelse på vår sko-
le. 

- Det er et naturlig frafall av elever oppover i trinnene på skolen, siden mange 
flytter bort etter hvert som barna vokser til. Det er langt flere elever på første 
enn på sjette trinn, og det er naturlig at klasser må slås sammen underveis – 
både av økonomiske og sosiale grunner. Klasseendringer skjer normalt i for-
bindelse med sommeren. Skolen er åpen for å diskutere sammensetningen i 
klassene. 

3. Eventyrsalen: FAU fikk omvisning i den nyrestaurerte salen. Den var fantastisk 
flott! Her er det en fin scene, og plass til mange elever. 



4. Framdrift skolegården: Bjarte og Veslemøy var i dag på møte med Utdannings-
etaten, der vi meldte fra om våre ideer og ønsker. En arkitekt vil nå tegne ut det 
ferdige forslaget, som vil gi grunnlag for anbud. Det vil i denne omgang dreie seg 
mest om tiltak i området nærmest selve skolen. 
- Et langstrakt klatreanlegg der det nå er levegg 
- Søppelskur rives 
- Mykere dekke i flere områder av skolegården 
- Fargelegging og lek-opptegning på bakken 
- Basketball fokuseres til den ene kurven, og forholdene rundt denne bedres 
- Hvis plass: en redehuske til 
- Indre gjerder rives langs ytterkantene. 
- Rektorhagen oppgraderes, muligens med dekke av dels syntetisk og dels na-

turlig gress. 
- Ballbingen får vi dessverre ikke gjort noe med i denne omgang, med fare for 

da å måtte gjøre alt om igjen når skolegården forhåpentligvis får sin utvidelse. 
Vi venter også med store grep i den ”ytre” delen av skolegården til dette. 

  
5. Trafikkagenten 

- Et godt verktøy for å kartlegge og melde fra om områder i trafikken rundt sko-
len som vi opplever som utrygge. 

- Marit vil høre med sin datters lærer Silja, om hun har lyst til å teste dette med 
sin klasse. Så kan vi se på hvordan det gikk og evt prøve å kjøre i flere klasser. 

- Vi andre i FAU undersøker hver for oss dette verktøyet før neste møte, og ser 
om vi får det til enkeltvis. Adresse nettside: www.trafikkagenten.no. 

6. Trappene inne på skolen: oppleves som utrygge, spesielt ned mot kjelleretasjen. 
Kunne man lagt et friksjonsbånd ytterst på trinnene som verner mot å gli på dem? 

7. Foreldreovertakelsesdag: Noen lærere vil vite hvordan vi stiller oss til ideen om 
en dag der foreldrene overtar ansvaret for undervisningen, og at lærerne da får 
gjøre noe annet. Dette har vært gjennomført med suksess på andre skoler, og Ka-
rima har selv vært med på dette. Hun opplevde det som veldig positivt.  Bygger 
ansvar og samhold mellom foreldre, og et nyttig innblikk i skolehverdagen. Men 
vi er litt spent på om vi vil få med oss mange nok foreldre til å kunne gjennomfø-
re? Tilbakemeldingen til lærerne: Vi er i utgangspunktet positive til dette! 

Takk for et fint møte!

http://www.trafikkagenten.no

