
Referat	  fra	  årsmøte	  i	  foreldrerådet	  på	  Høybråten	  skole	  13.10.2014	  

1. Valg av møteleder, Inga-Elisabeth Gjerdalen (leder HFAU) 
Valg av referent, Kirsti Kirkeby-Garstad (styremedlem HFAU) 
Innkalling og dagsorden godkjent.  
 

2. Foredrag av Knut Rinden fra Barnevakten, om medier og barn. 
 
Foredraget var innom ulike temaer, og her er kort sammendrag av det foredragsholder var 
igjennom: 
 
- Barns rettigheter ifht medier;  

FNs barnekonvensjon (barn har rett til å bruke mediene) og norsk kringkastningslov 
(barn har rett til å bli beskyttet mot skadelige forhold) 

- Hvilken rolle foreldre bør spille ifht barns bruk av sosiale medier; foreldre bør være 
årvåkne fremfor overvåkende, viktig å snakke med barna, ta aktivt kontakt med andre 
foreldre, lære barna god passordbruk, trygghet krever opplæring, bevisstgjøring og 
regler. 

- Mobbing 
Gjentatt negativ atferd, lettere å mobbe på nett da man ikke ser reaksjonen i andre 
enden. Viktig å følge tett med på barna her. 

Vedlagt er en presentasjon som viser hvilke delemner som ble berørt i foredraget. 

3. Informasjon fra driftsstyret ved Gjertrud Ruggli Høivik 
 
- Generell informasjon om at dette er det øverste organet, og at styret har ansvar for skolens 

økonomi. 
- Spørsmål ifht AKS og stram økonomi. Situasjonen må følges framover. Det gis et bra 

aktivitetstilbud og mange er svært fornøyde med AKS, men dersom man opplever at 
tilbudet blir dårligere må det meldes fra.  
 

4. Foreldreinnspill: 
 
Kjøleskap på basene: 
Det er et ønske om at det kjøpes inn kjøleskap slik at barnas matpakker og turmat kan 
oppbevares forsvarlig. HFAU drøfter spørsmålet med skolen og kommer nærmere tilbake 
til saken. 
 
Trygg skoleveg/fotgjengerfelt på skolevegen:  
Konkret initiativ på om HFAU kan bidra til å jobbe for fotgjengerfelt over Vardeheimveien 
der denne møter Høybråtenveien. Det er forsøkt å få til fotgjengerfelt her tidligere, uten at 
dette har lyktes. Bymiljøetaten har sagt nei og har argumentert med lav fart, liten 
trafikkmengde og at antall kryssende er et lavt antall. 
 



Det kom opp forslag om å foreta en underskriftskampanje for hvert klassetrinn, og at man 
så sender brev til bymiljøetaten igjen sammen med underskrifter. Det kan også være en 
tanke å bruke lokalavisen og velforeningen i forbindelse med arbeidet. HFAU v/Josef Noll 
følger opp denne saken videre, og kontakter bl.a. Høybråten Velforening. Initiativtaker Gry 
Elisabeth Pettersen sa seg villig til å jobbe med underskriftskampanjer, og vil mobilisere 
andre interesserte. 
 
Sykkelvennlig skole: 
Syklistenes landsforening, Transnova og Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) har et 
samarbeidsprosjekt som heter «Sykkelvennlig skole». Innspill på om FAU kan/bør 
gjennomføre et prosjekt for å få til en mer sykkelvennlig skole? I et samarbeid om 
sykkelvennlig skole kan det f.eks. gjøres en trafikk- og reisekartlegging. Det kom også opp 
forslag om uanmeldte ”gå til skolen aksjoner”. HFAU tar med seg innspillene. 
 
 
Ting som forsvinner fra skolesekker: 
Det ble tatt opp at det har vært episoder hvor ting blir borte fra skolesekkene. Dette har nok 
ikke vært et stort problem, men noen enkeltstående tilfeller. Enighet om at barna ikke bør 
ha med ting som man er redd for. Fotballkort er for tiden veldig populært og det har 
forsvunnet kort fra sekker. Det er viktig at foreldregruppa engasjerer seg for å skape gode 
holdninger. HFAU vil rette en generell henvendelse til skolen vedrørende ting som 
forsvinner. 
 
Lyssetting av scene på musikkrommet: 
Det ble tatt opp om det er mulighet for å få til en bedre lyssetting av scenen på 
musikkrommet. Dette er en sak for driftsstyret. 
 

5. Årsmelding for HFAU skoleåret 2013/2014. Godkjent uten merknader.  
6. Regnskap for skoleåret 2013/2014. Godkjent uten merknader.  
7. Budsjett for skoleåret 2014/2015. Godkjent uten merknader.  

HFAU har god økonomi. Det er budsjettert med et underskudd i skoleåret 2014/2015. 
Utgifter til bl.a. basketstativ og spill til AKS vil påløpe i år, i tillegg bør rød løper til bruk 
på Stikk innom/skoleballet skiftes. Det jobbes for øvrig med å finne gode formål å bruke 
penger på. 
 

8. Valg 

Valgt til styremedlem HFAU for 2 år:  
1. Inga-Elisabeth Gjerdalen (t.o.m. 31.12.2016)  
2. Bjørn Edvard Torbo  (t.o.m. 31.12.2016)  
3. Erik Lund   (t.o.m. 31.12.2016)  
4. Savas Yilmaz   (t.o.m. 31.12.2016) 

 
Valgt til Driftsstyret for 2 år: 

1. Gjertrud Ruggli Høivik, medlem    (t.o.m. 31.12.2016) 
2. Josef Noll, medlem             (t.o.m. 31.12.2016) 



3. Inga-Elisabeth Gjerdalen, varamedlem (t.o.m. 31.12.2016) 
 
Valgt til Skolemiljøutvalget for 1 år: 
Tove Lafton  (t.o.m. 31.12.2016)  
Torgeir Ruden (t.o.m. 31.12.2016)   
 
Foresatte valgt til å gjennomgå HFAUs regnskap 2014/2015: 
Monica Bye 
Hege Wennberg Hansen 
 

9. Eventuelt 
 
Temaet leksehjelp ble tatt opp, spesielt med fokus på 1. - 4. trinn.  Utdanningsetaten har 
bestemt at leksehjelp på 5.-7. trinn skal være et satsingsområde. AKS vil gi et tilbud, men 
man må gå på AKS for å få tilbudet om leksehjelp. Dvs. at det ikke gis et tilbud om 
leksehjelp til 4. trinn. HFAU ble derfor bedt om å undersøke om det er mulig å kjøpe seg 
inn på leksehjelp, uten å være med på AKS?  
Det ble også drøftet hva leksehjelp er verdt og hvilken pris som kan settes på dette, og det 
ble også snakket om kvaliteten på leksehjelp. Det er ikke noe pedagogisk tilbud. Hvor 
mange er det som benytter seg av tilbudet i dag? HFAU følger opp saken mot skolen/AKS. 

Til stede: 

Birgitte Riise 6D 
Kristine Martinsen 4A 
Jonny Ryvang   5D 
Atle Larsen Asp 3A 
Ingvild Larsen Asp 3A 
Kristin Knudsen 5B 
Berit V. Maasø 3B 
Monica Bye 5A 
Leela Borring Låstad 5D 
Vigdis Cristofoli 5D 
Charlotte Sæthre 5D/1D 
Anders Aste 1C 
Gry Sandberg Pettersen 2D 
Yuk Jong Yuen 2A 
Marius Fjeld 6D 
Heidi Grytbakk 5C/1C 
Sandra Sørholt 5D/1C 
Helene Darelid 4C 
Tone T. Slettbak 3A 
Rune Peter Bjørnstad 2C/5A 



Kåre Mortensen 2A/5A 
Marianne Falla 3D 
June Larsen 3D 
Jan Gunnar Braathen rektor (deltok på del 1 av møtet) 
Linn Grimsrud Falla 3B 
Tove Sundbakken 2A 
Maren Borgeteien Johnsen 1D 
Elisabeth S. Kuntzmähr 2C 
Gjertrud R. Høivik 6B 
Rune J. Forstrøm 2A/6B 
Ernst Simon Glaser 1D/5D 
Dag Harald Bergtun 4A 
Hanne Nysveen 1C 
Harald Nysveen 1C 
Thirumagal Subanendrarajah 4B 
Hege Nilsen 6D 
Trude Tangen Fjeld 1D/4A 
Assaf Bar-Nathan 3B/6D 
Berit Smestad Sandnes 2A 
Elise Jansen Solberg 1C/6C/2D 
Atle Gamborg 6C 
Hans Oscar Svartedal 6C 
Iren S. Hansen  5B 
Kirsti Bielke Djupvik 3C/6C 

  Fra HFAU-styret 
 Inga-Elisabeth Gjerdalen (3A/5C) 

Bjørn Edvard Torbo (4C/7C) 

Erik Lund (5D) 
 Lill-Merethe Rønsen (2 
 Kirsti Kirkeby-Garstad (2B) 
  


