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Høybråten skoles FAU (HFAU) 
Årsmelding skoleåret 2012/2013 

	  
	  

Styret: 
Leder  Inga Gjerdalen  (valgt tom. skoleåret 2013/2014)  
Nestleder Tom Rønaasen       (valgt tom. skoleåret 2012/2013) (ikke gjenvalg) 
Styremedlem Ronny Maasø               (valgt tom. skoleåret 2012/2013) (ikke gjenvalg) 
  Bjørn Edvard Torbo (valgt tom. skoleåret 2013/2014)  
   Erik Lund       (valgt tom. skoleåret 2013/2014)  
  Josef Noll          (valgt tom. skoleåret 2013/2014)  
	  
 
Driftsstyret: 
Driftsstyrets representanter velges av foreldrearbeidsutvalget på høsten og trer inn i sine verv 1. 
januar påfølgende år. Alle medlemmer av driftsstyret velges for to år og oppnevnes formelt av 
bystyret. 
 
Driftsstyret har i skoleåret 2012/2013 hatt følgende foresatte representasjon: 
	  
2012:  
leder/styremedlem Gjertrud Ruggli Høivik   (valgt til 31.12.2012) 
styremedlem  Josef Noll                      (valgt til 31.12.2012) 
varamedlem   Leela Borring Låstad  (valgt til 31.12.2013) 
varamedlem  Tom Rønaasen              (valgt til 31.12.2012) 
varamedlem  Monica Husom  (valgt til 31.12.2013) 
	  
2013:  
leder/styremedlem Gjertrud Ruggli Høivik   (valgt til 31.12.2014) 
styremedlem  Josef Noll                      (valgt til 31.12.2014) 
varamedlem   Leela Borring Låstad  (valgt til 31.12.2013) (gjenvalg) 
varamedlem  Tom Rønaasen              (valgt til 31.12.2014) 
varamedlem  Monica Husom  (valgt til 31.12.2013) (ikke gjenvalg) 
	  
Skolemiljøutvalget 
Foreldrerepresentanter 2013:  
Tove Lafton      (valgt til 31.12.2013) (gjenvalg) 
Torgeir Ruden      (valgt til 31.12.2013) (gjenvalg) 
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Møter 
Det ble avholdt overtakelsesmøte med det gamle styret og har vært avholdt styremøter jevnlig 
gjennom året. Styret har ellers hatt løpende dialog via e-post. Det er avviklet 2 stormøter for alle 
foresatte, samt et eget stormøte om erfaringer fra skoleovertakelsen med skolens ledelse. Møtet 
om skoleovertakelsen hadde dessverre liten foreldredeltakelse.  
 
Leder eller representant fra styret har deltatt på 3 møter for skolekrets C i regi av Oslo 
kommunale foreldreutvalg.  
	  
Det er god dialog med og har vært avholdt møter med skolens ledelse og AKS. Skoleledelsen 
deltok på stormøtet våren 2013.  
	  
Aktiviteter 
Basketballkurv i skolegården kom på plass høsten 2012, med støtte og hjelp av vaktmester Per, 
Braathens Byggfornyelse AS og Lions Club Oslo Høybråten. Baller er kjøpt inn til alle trinn. 
Ballene administreres av elevrådet.  
 
Oppdaterte vedtekter for HFAU ble vedtatt våren 2013.  
 
HFAU har videre gitt tilskudd til rigging av scene og lydanlegg på 17. mai for å bidra til at alle 
ser og hører det som skjer på skolens flotte 17. mai arrangement. Det er også gitt tilskudd til leie 
av DJ til ballet på 7. trinn. 
 
Det er opprettet nye nettsider for HFAU på hfau.no. Sidene er fortsatt under utvikling, og 
videreforedling av informasjonen på nettsidene blir et innsatsområde kommende år.  
 
Formidling av informasjon om Dramagruppa via HFAUs nettsider har bidratt til mange nye 
deltakere på denne aktiviteten. 
 
Stikk innom 
Det ble gjennomført 8 Stikk innom-kvelder i sesongen 2012-2013 samt Stikk innom på 17. mai i 
regi av foreldrene for 5. trinn.  
 
Det har vært svært god oppslutning om Stikk innom med mellom 200 - 250 elever per ordinære 
Stikk innom-kveld. Stikk innom drives på dugnadsbasis av HFAU og med god hjelp av 
foreldene. Vi er avhengige av at 2 foreldre fra hvert klassetrinn stiller som vakter for at Stikk 
innom skal kunne gjennomføres på en trygg og sikker måte.  
 
Garderobesituasjonen på Stikk innom har ikke vært tilfredsstillende bl.a. hvis en 
evakueringssituasjon oppstår. Høsten 2012 ble det derfor kjøpt inn solide garderobestativer. 
Garderobestativene står i gangen utenfor musikkrommet og kommer alle brukere av 
musikkrommet til gode. Garderobestativene er levert av Suveren Rørmøbelfabrikk AS. 
Innkjøpet ble noe dyrere enn forventet på stormøtet høsten 2012. Hensynet til funksjonalitet, 
kvalitet og holdbarhet ble vektlagt av styret ved endelig beslutning om innkjøp. Det er investert 
i mye nytt utstyr til Stikk innom i 2012/2013. 
 
Stikk innom på 17. mai 2013 gikk isolert sett med underskudd, men restlageret av kioskvarer 
omsettes på neste ordinære Stikk innom. Det ble avviklet ett felles arrangement for alle trinnene 
på 17. mai i år og antall deltakere var lavere enn normalt. Årsaken til dette var trolig at 17. mai 
falt samtidig med pinse og mange var bortreist. 
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Ansvarlige for Stikk innom siste skoleår har vært Tom Rønaasen og Ronny Maasø. 
 
Gå til skolen 
Det er gjennomført 4 kampanjer. Den første kampanjen ble gjennomført ved skolestart. Hver 
kampanjeperiode strekker seg over 2 uker, med foreldrevakter i fire dager i perioden. I 
kampanjene blir kjørende foreldre gjort oppmerksom på kampanjen og oppfordret til å la barna 
gå. Det oppfordres til å etablere gå-grupper, gjerne i følge med voksne. Også de som går fra 
våre fire etablerte droppunkter i nærheten av skolen får poeng (dvs. fra KIWI, fra trafostasjonen 
i Linjeveien, fra nederst i «Olsebakken» og fra bunnen av «Nilsebakken»). 
 
De to trinnene med størst andel gående i kampanjeperioden premieres for å stimulere til økt 
oppslutning om kampanjene. Vinnertrinnene får en pengepremie på kr 1000,- til klassekassen, 
VIP-billetter (gratis inngang på rød løper) og gratis brus til Stikk innom. Det er svært god 
oppslutning om Gå til skolen-kampanjene, på noen trinn tilnærmet 100%.  
 
Det er besluttet at pengepremien til trinnvinnerne av Gå til skolen-kampanjene skal utbetales til 
klassekassen som forvaltes av klassekontaktene. Lærerne kan som tidligere be om Gå til skolen-
midler til sosiale tiltak for sin klasse. Oppgjør avtales da med den enkelte klassekontakt. 
Endringen er innført fordi mange klasser ikke har hentet ut premien sin de siste årene.  
 
HFAU-ansvarlige har vært Bjørn Edvard Torbo og Josef Noll. 
 
Skoleovertakelsen 19. oktober 2012 
17. – 20. oktober 2012 var lærerne på studiebesøk i Utrecht i Nederland der de bl.a. skulle 
besøke ledende forskningsmiljøer innen anvendt matematikkundervisning. Foreldrene tok over 
driften av skolen 19. oktober og planleggingen ble organisert av HFAU. Skoleovertakelsen var 
svært vellykket og ungene koste seg. Ett høydepunkt var produksjon av animasjonsfilm på 3. 
trinn.  Skoleledelsen er åpen for ny overtakelse på et senere tidspunkt. Lærerne fikk under 
studiebesøket opplæring i matematiske undervisningsmetoder som er tatt i bruk. Skolen er på 
vei til å bli en foregangsskole for undervisning i realfag.  
 
Aktivitetsskolen 
Det er gjennomført møte med aktivitetsskolen (AKS) og HFAU har gjennomført en 
brukerundersøkelse på vegne av AKS. Skolens ledelse er informert om resultatene fra 
brukerundersøkelsen. Foreldregruppen er stort sett fornøyd med aktivitetstilbudet. 
 
Ansvarlig fra styret i HFAU har vært Erik Lund. 
 
 
Tomten bak skolen 
Det har ikke vært arbeidet med tomten bak skolen. Dette arbeidet blir nå ivaretatt av bydelen.  
	  
Økonomi 
HFAU har god økonomi og hadde per 14.08.2013 om lag 140 000 kroner på konto. I tillegg har 
Stikk innom en kontantkasse med veksel på kr 2000. Regnskapet for skoleåret 2012/2013 viser 
et underskudd på kr 43 600. Det er investert i diverse utstyr i 2012/2013 og inntektene fra Stikk 
innom har vært lavere enn budsjettert.  
 
Regnskapet er gjennomgått og godkjent av Monica Bye og Hege Wennberg Hansen. HFAU har 
som mål at alle inntekter skal komme skolens elever til gode og det er ingen målsetting å 
generere store overskudd. 	  
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Til slutt  
Styret vil takke alle foresatte som påtar seg verv eller har stilt opp som vakter ved Stikk innom 
arrangementene og Gå til skolen-aksjonene gjennom skoleåret. Det rettes også en takk til 
foresatte på 5. trinn for Stikk innom arrangementet på 17. mai. Det hadde ikke vært mulig å 
gjennomføre Stikk innom eller Gå til skolen uten innsatsen fra dere.  
 
Undertegnede ønsker å takke styremedlemmene i HFAU for god innsats og engasjement 
gjennom året, samt skolens ledelse og ansatte for godt samarbeid. En ekstra takk rettes til 
Wenche Braathen som fører regnskapet for HFAU.    
 
 
Høybråten, 7. oktober 2013 
For Høybråten skoles FAU, 
 
 
Inga Gjerdalen (sign.) 
styreleder 
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Driftsregnskap 2012/2013 og forslag til driftsbudsjett 2013/2014 
 

	  
	   	  

FAU	  Høybråten	  Skole Driftsbudsjett	   Driftsregnskap	   Driftsbudsjett	  
2013/2014 2012/2013 2012/2013

Inntekter
Stikk	  innom 90	  000,00 89	  335,00 100	  000,00
17.	  mai 20	  000,00 15	  384,00 27	  000,00
Diverse	  inntekter 0,00 0,00
Renter 200,00 267,71 200,00
Sum	  inntekter 110	  200,00 104	  986,71 127	  200,00
Utgifter
Stikk	  innom -‐70	  000,00 -‐60	  655,27 -‐70	  000,00

Innvestering	  i	  utstyr -‐10	  000,00 -‐11	  400,00 -‐7	  000,00

DJ 0,00 0,00 0,00

Kioskvarer,	  gevinster,	  innbydelser	  etc. -‐60	  000,00 -‐49	  255,27 -‐63	  000,00

17.	  mai -‐20	  000,00 -‐21	  379,46 -‐18	  000,00
	  Investeringer 0,00 -‐38	  132,00 -‐25	  000,00

Basketballstativ	  og	  baller -‐14	  925,00

Garderobestativ -‐23	  207,00

Driftskostnader -‐10	  200,00 -‐21	  881,04 -‐12	  000,00
Trykking	  av	  info	  til	  foresatte 0,00

Blomster/gaver -‐538,00

Porto/gebyr -‐28,00
Diverse	  kostnader -‐13	  575,04

Utrykning	  ved	  utløst	  alarm -‐7	  740,00

Bevilgning	  til	  klassene -‐10	  000,00 -‐6	  541,70 -‐22	  000,00
Sum	  utgifter -‐110	  200,00 -‐148	  589,47 -‐147	  000,00

Årets	  resultat 0,00 -‐43	  602,76 -‐19	  800,00
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Valg av styrerepresentanter mv. Høybråten skole 
skoleåret 2013/2014 og 2014/2015 

	  
Styret: 
Leder  Inga Gjerdalen  (valgt tom. skoleåret 2013/2014)  
Nestleder Tom Rønaasen       (valgt tom. skoleåret 2012/2013) (ikke gjenvalg) 
Styremedlem Ronny Maasø               (valgt tom. skoleåret 2012/2013) (ikke gjenvalg) 
  Bjørn Edvard Torbo (valgt tom. skoleåret 2013/2014)  
   Erik Lund       (valgt tom. skoleåret 2013/2014)  
  Josef Noll          (valgt tom. skoleåret 2013/2014)  
	  
På valg som styremedlem for 2 år:  

1. Kirsti Kirkeby-Garstad 
2. ? 

 
Foresatte som kan gjennomgå HFAUs regnskap 2013/2014 
 
På valg for 1 år: 
Monica Bye 
Hege Wennberg Hansen 
 
Driftsstyret: 
Driftsstyrets representanter velges av foreldrearbeidsutvalget (FAU) på høsten og trer inn i sine 
verv 1. januar påfølgende år. Alle medlemmer av driftsstyret velges for to år og oppnevnes 
formelt av bystyret. 
 
	  
2013:  
leder/styremedlem Gjertrud Ruggli Høivik   (valgt til 31.12.2014) 
styremedlem  Josef Noll                      (valgt til 31.12.2014) 
varamedlem   Leela Borring Låstad  (valgt til 31.12.2013) (gjenvalg) 
varamedlem  Tom Rønaasen              (valgt til 31.12.2014) 
varamedlem  Monica Husom  (valgt til 31.12.2013) (ikke gjenvalg) 
 
På valg som varamedlem for 2 år: 

1. Leela Borring Låstad  (gjenvalg) 
2. Ronny Maasø 

 
	  
Skolemiljøutvalget 
På valg for 1 år (1.1.2014 – 31.12.2014):  
Tove Lafton   (gjenvalg) 
Torgeir Ruden   (gjenvalg) 
 
	  


