
FAU allmøte 26. september kl 18.00-20.00 på Musikkrommet på skolen. 

Agenda: 

1. Info ang. dag/Nattravn.( ved Jan Crossby) 

2. Status FAU arbeid. (ved Haakon Fredriksen) 

3. Planer og aktiviteter 2017/2018. (ved Haakon Fredriksen) 

4. Skole-Hjem samarbeid (ved Rektor Katrine Sølvberg) 

5. Informasjon om FAU arbeid og styreverv. (ved Ida Tidemann) 

6. Valg av styremedlemmer 2017/2018. (ved Inger Lise Flusund Wong) 

Tilstede fra FAU styret: 

Haakon Fredriksen (leder) 

Inger-Lise Flusund Wong (nestleder) 

Magne Thiesen 

Ida Tidemann. 

 

 

Sak 1: Info. ang Dag/Nattravn. 

Dette er en frivillig stor folkebevegelse. Dagravn begynte 1. mail 99. Det var i begynnelsen ett behov som 

skolene i sentrum hadde, da de så at det var behov for ekstra voksenpersoner når skolen var over. De har 

delt seg inn i tre puljer på dagtid: 15.00-17.00, 17.00-19.00 og 19.00-21.00.  

Ravnene består av edru og trygge voksne personer som skal ta ansvar og hjelpe folk ved behov. Alle som 

er i ravnetjeneste får tilbud om førstehjelpskurs, og ulike temakvelder.  

Hovedsponsor er forsikringsselskapet Trygg, og man er også forsikret gjennom trygg når man går/jobber 

som Ravn. 

Det er frivillighetssentralen eller FAU som ofte er pådriverene til å etablere en gruppe med ravnetjeneste 

ett sted. Oppgavene til de som går dag-/natteravn er: Å være synlige og tilgjengelige, forebygge vold-dop 

og andre uroelementer. Ta vare på folk som ikke kan ta vare på seg selv.  

Tanken er at ved å være synlige, så forebygger man mye uønsket adferd.  

Ravnetjenesten kan også være ett nyttig bindeledd mellom politi og ambulanse.  



Når man går som ravn, skal man alltid være minimum to, helst tre. Aldri alene.  

 

Nattravn sentral kan gi tips og råd til hvordan man kan drive dagravn. De kan hjelpe til at man kommer 

igang. De opplever at det er veldig positivt med dagravner for lokalbefolkningen, og det er med på å 

styrke relasjoner mellom foreldre.  

- Hvordan er miljøpet på Kalbakken? 

Nattravn har vært i kontakt med endel skoler i groruddalen, og de gir uttrykk for at det er behov for 

dagravner. Spesielt ved ungdomsskolene. Kalbakken er ett stille og rolig sted, foreløpig. Uroligheter kan 

flytte på seg. Så når det nå er økt fokus på Stovner, fordi de har slitt endel med mye bråk, kan disse 

personene etablere seg andre steder. Derfor kan det være viktig å starte opp en dagravne tjeneste, for å 

forebygge dette.  

Det er blitt observert fra enkelte foreldre, grupperinger rundt på kalbakken allerede.  

Sak 2: Status FAU arbeid 

FAU har: 

- bistått i arbeidet med å få en helsesøster ansatt i 100% stilling ved skolen.  

- Gitt tilskudd til skolebiblioteket med innkjøp av nye bøker. 

- Arrangert tema-dag for "nettvett" i samarbeid med skolen. 

- Utført innsamling av ski/skøyter. 

- Vært med på planlegging og gjennomføring av 17. mai. 

- Sendt en søknad til Sparebankstilftelsen, og fått gjennomslag til å kjøpe ny lavvo.  

- Hatt møte med natteravnerne for å diskutere ungdomsmiljøet i groruddalen og dagravntjeneste.  

- Hatt møte og befaring hos Kalbakklubben. 

- tatt opp fortløpende spørsmål som berører elevene på og utenfor skolen, som bursdagsfeiring, dusjing 

etter gymmen, aktiviteter på AKS osv.  

17. mai arrangementet. 

Fornøyd med årets gjennomføring. På grunn av bra vær, godt oppmøte av folk, samt en bedre klaff på 

når barna kom tilbake fra tog i sentrum, samt en veldig god returordning på mat og drikke vi ikke bruker 

under arrangementet, ble det en god økonomisk avkastning.  

Planleggingen i år ble endel forsinket fordi det var lav oppslutning fra 6. klasse. Dette ble i orden fordi 

FAU grep inn og hjalp til.  



Vi fikk inn for mange kaker som krever kjøling (kaker med krem), noe vi ikke har. Så det ble endel returer 

av kaker. 

Det var også noe utfordringer med rydding av søppel. 

Bodene gikk veldig greit. Folk var fornøyd med premiene, men vi gikk dessverre tomme for premier, til 

tross for at det ble kjøpt inn 500 premier. Det endte med at noen boder måtte stenge tidligere enn 

ønsket.  

Man opplevde manglede oppmøte i matbodene og på kjøkkenet. Det endte med at folk ikke kunne gå 

når vakten var over, og noen måtte derfor stå doble vakter.  

Frem til neste års feiring skal vi få en 17. mai komitee tidligere, allerhelst i høst. Vi kjører oppstartmøte 

med klassekontaktene 2.-4.-6. trinn i oktober. 

Det må jobbes videre med: hvordan man skal få en bedre oppslutning på trinnene. Hvordan sikre bedre 

oppmøte blant de foresatte? Hvordan forbedre flyten i arrangementet som å redusere køer osv. Vurdere 

alternative modeller for gjennomføringen av spill og aktiviteter.  

 

Ang. ny Lavvo: Det er nå blitt en gapahauk. Vi har fått midler. Vi har søkt om tillatelse til å nygge 

gapahauken, samt noe rydding av trær i området. Det er satt ned ett planleggingsutvalg som skal stå for 

planleggingen av å få gjennomført oppsettingen av Gapahauken. Snekkerlinjen kunne dessverre ikke 

bistå med oppsettingen.  

Nettvett/Sosiale medier. 

Tidligere vært arrangert en temadag om nettvett, i samarbeid med skolen. Dette jobber FAU med på å få 

på plass i år også.  

 

3. INFO fra Rektor. Skole-Hjem samarbeid.  

Skolen ønsker å gjøre ting riktig- de gjør ting de mener er riktig. Inntill de får tilbakemelding på annet fra 

foreldrene.  

Driftstyre: Her sitter det 2 representanter fra FAU. Her får man ett innblikk i skolens 

arbeid/økonomi/prioriteringer og satsningsområder.  

Skolen etterspør innspill på hva de kan gjøre bedre, og setter veldig pris på konkrete forslag på hvordan 

de kan gjøre ting bedre.  

Det er to ressurser for FAU: 

KFU: Kommunalt foreldreutvalg i Oslo. 



FUG: Foreldreutvalg i grunnskolen. 

Aktuelle oppgaver for FAU: 

- Planlegge foreldremøte med lærerene. 

-17. mai og andre mulige trinnvise ansvarsoppgaver for alle.  

- Innsamling av utstyr til ski, skøyter osv. 

- Gjenglemte klær. 

- Arbeid med læringsmiljø- Bidra til trinn, ikke bare klasse. 

- Organisere klassesammenkomster med familie og lærere. 

- Skolevei, bilkjøring, trafikkvakt. 

- Arrangere temakvelder eks: "Digitalt mobbind". 

- Skaffe/Søke midler gjennom diverse legater som kommer skolen/elevene til gode. 

- delta på viktige møtearenaer for ett trygt og godt læremiljø.  

Rektor mener at skolen har en utfordring med at folk "henger" mye i skolegården utenom skoletiden. 

Det er observert mye søppel (spesielt etter at Bislett kebabhouse åpnet). Skolen ønsker at det blir 

oppstart av dagravn.  

Viktig nettressurs for foreldre: FUG.no og udir.no 

 

5. Informasjon om FAU arbeid og styreverv 

Dette punktet gikk vi fort gjennom da mye var allerede sagt, og klokken nærmet seg 20.00. 

 

6. Valg av styremedlemmer: 

Nye medlemmer:  

Tonje Hoel 

Dag Arne Ramstad 

Anne Lene Løvhaug. 

Ingrid Thygesen. 

Allis Kydland gir seg som styremedlem i FAU. 



 

 


