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Høybråten skoles FAU (HFAU) 

 
Årsmelding skoleåret 2013/2014  

 
Styret: 
Leder  Inga-Elisabeth Gjerdalen (valgt til 31.12.2014) gjenvalg 
Nestleder Bjørn Edvard Torbo  (valgt til 31.12.2014) gjenvalg 
Styremedlem Erik Lund   (valgt til 31.12.2014) gjenvalg 
  Josef Noll   (valgt til 31.12.2015)  
  Kirsti Kirkeby-Garstad (valgt til 31.12.2015) 
  Lill-Merethe Rønsen  (valgt til 31.12.2015) 

 
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 2013/2014 hatt følgende representasjon av foresatte: 
 
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 31.12.2015) 
varamedlem  Tom Rønaasen              (valgt til 31.12.2014) 
varamedlem  Monica Husom  (valgt til 31.12.2013) 
 
2014:  
leder / styremedlem Gjertrud Ruggli Høivik   (valgt til 31.12.2014) gjenvalg 
styremedlem  Josef Noll             (valgt til 31.12.2014) gjenvalg 
varamedlem   Leela Borring Låstad  (valgt til 31.12.2015) 
varamedlem  Tom Rønaasen     (valgt til 31.12.2014)  
varamedlem  Ronny Maasø   (valgt til 31.12.2015) 
 

Skolemiljøutvalget 
Foreldrerepresentanter 2013:  
Tove Lafton      (valgt til 31.12.2014) gjenvalg 
Torgeir Ruden      (valgt til 31.12.2014) gjenvalg 
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Møter 
Styret har avholdt styremøter jevnlig gjennom året, totalt 6 møter. Styret har ellers hatt løpende 
dialog via e-post. HFAU har god dialog med skolens ledelse og AKS v/leder Eirik Grindbakken. 
Egne møter er avholdt.  
 
Det er avviklet 2 stormøter for alle foresatte der trivsel og sosialt miljø/læringsmiljø har vært et 
hovedtema. Høsten 2013 holdt stipendiat i pedagogikk Tove Lafton et innlegg om læringsmiljø 
og faktorer i læringsmiljøet med effekt på læring. Sigrunn Torbo Benbow holdt lynkurs i 
foreldrebruk av Fronter. 
 
Skoleledelsen v/rektor Jan Gunnar Braaten har deltatt på begge stormøtene og studieinspektør 
Ane Elisabeth Selinger (nå assisterende rektor) og sosiallærer Marianne Åkvåg deltok på 
stormøtet våren 2014. I tillegg til skoleledelsens presentasjon av resultater og dialog om 
trivselsundersøkelsen og elevundersøkelsen, var det dialog med ledelsen om tema som 
nasjonale prøver, leksehjelp, mobilbruk og sykling til skolen. Elevundersøkelsene indikerer at 
det er et godt skolemiljø på skolen vår, 94 % av elevene oppgir at de trives svært godt eller godt. 
En lavere andel elever enn tidligere oppgir at de blir mobbet. Her kan imidlertid endring av 
spørsmålene i undersøkelsen ha gitt utslag på resultatet. Andelen fysisk mobbing oppgis til å 
være svært lav og de som føler seg mobbet opplever oftest kommentarer og sosial utestenging. 
Det er viktig med fortsatt felles fokus fra skole og hjem på skolens sosiale miljø.  
 
HFAU er svært glad for at stormøtene har økende foreldreoppslutning.  
 
Leder av styret har deltatt på møter for skolekrets C i regi av Oslo kommunale foreldreutvalg.  
 

Aktiviteter 
Styrets arbeid er primært knyttet til HFAUs kjerneaktiviteter, dvs. Stikk innom og Gå til skolen 
(se tekst nedenfor). HFAU deltok på foreldremøtet for 1. Trinn for å gi generell info om HFAUs 
aktiviteter og vår nettside hfau.no.  
 
Innsamling av kontaktinformasjon/distribusjonslister til foreldre utgjør et betydelig arbeid. 
Klassekontaktene er generelt flinke til å videreformidle informasjon. Viktig generell informasjon 
blir publisert på nettsiden vår.  
 
Elevrådet sendte oss i desember 2013 søknad om innkjøp av basketballer, basketstativ i lille 
skolegård og klatrevegg i gymsalen. HFAU kjøpte våren 2014 inn basketballer til alle trinn, 
elevrådet har administrert fordeling av ballene. Plassering av basketstativ i lille skolegård ble 
drøftet med vaktmester og skoleledelsen våren 2014. Avtale om utførelse av arbeidet ble inngått 
med Braatens Byggfornyelse etter ferien og stativet kom på plass i september 2014. Per i dag er 
det ikke aktuelt å gå videre med forslaget om klatrevegg i gymsalen.  
 
HFAU har gitt tilskudd til rigging av scene og lydanlegg 17. mai for å bidra til at alle ser og 
hører det som skjer på skolens flotte 17. mai arrangement (regnskapsføres skoleåret 2014/2015). 
Det er også gitt tilskudd til gjennomføring av ballet på 7. Trinn. Dette er en fast ordning som 
takk for at 5. trinn arrangerer Stikk innom på 17. mai.  
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Det er gitt tilsagn om midler til innkjøp av spill mv. på AKS (regnskapsføres skoleåret 
2014/2015). AKS har en anstrengt økonomi og HFAU håper den økonomiske situasjonen vil 
bedre seg. Vi må jobbe for at AKS også framover skal være i stand til å tilby barna våre gode og 
varierte aktiviteter.  
 

Stikk innom 
Hovedansvarlig for Stikk innom siste skoleår har vært Erik Lund, i samarbeid med Kirsti 
Kirkeby-Garstad og Lill-Merethe Rønsen. 
 
Det ble gjennomført 8 Stikk innom-kvelder i sesongen 2013-2014, samt Stikk innom på 17. mai i 
regi av foreldrene på 5. trinn.  
 
Det er sjelden bråk og konflikter på Stikk innom og det har vært svært god oppslutning fra 
elevene. Om lag 70 pst. av elevene har deltatt på hvert ordinære Stikk innom-arrangement 
gjennom skoleåret. Oppslutningen er lavere på 17. mai-Stikk innom. Stikk innom drives på 
dugnadsbasis av HFAU med god hjelp av foreldrene. 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. Det er heldigvis god foreldreoppslutning.  
 
Det er løpende behov for innkjøp og utskifting av utstyr. Våren 2014 ble bl.a. en ny TV til Wii 
kjøpt inn. Nye brettspill vil kjøpes inn høsten 2014, i tillegg vurderes ny rød løper kjøpt inn.  
 
Nye oppgjørsrutiner for inngang og kiosk er innført etter merknader ved revisjon av regnskapet. 
Rutinebeskrivelser for alle arbeidsoppgaver er under ferdigstillelse, ikke minst for ”hvem gjør 
hva” hvis en nødsituasjon skulle oppstå.  
 

Gå til skolen 
Ansvarlige er Bjørn Edvard Torbo og Josef Noll. 
 
Det er gjennomført 4 kampanjer. Den første kampanjen ble gjennomført ved skolestart. Hver 
kampanjeperiode strekker seg over 2 uker, med foreldrevakter ved skolestart fire dager i 
perioden. Gjennom kampanjene blir kjørende foreldre oppfordret til å la barna gå. HFAU 
oppfordrer 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 de fleste trinn tilnærmet 100% deltakelse.  
 
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 ble innført i 2012/2013 fordi mange klasser ikke hentet ut premiene sine.  
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Aktivitetsskolen 
Ansvarlig fra HFAU er Erik Lund. Det er gjennomført et eget møte med aktivitetsskolen (AKS). 
 

Økonomi 
HFAUhar god økonomi og hadde per 30.06.2014 om lag 125 000 kroner på konto. I tillegg har 
Stikk innom en kontantkasse med veksel på kr 2000. Regnskapet for skoleåret 2013/2014 viser 
et underskudd på ca. kr 11 000. I praksis er underskuddet noe større da noen utgifter først vil 
påløpe neste skoleår.  
 
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.  
 

Generelt 
Styret takker alle foresatte som påtar seg verv og stiller som vakter gjennom skoleåret. Det 
hadde ikke vært mulig å gjennomføre Stikk innom eller Gå til skolen uten innsatsen fra dere. 
Det rettes også en takk til foresatte på 5. trinn for Stikk innom-arrangementet 17. mai.  
 
Undertegnede ønsker å takke styremedlemmene i HFAU for arbeidsinnsatsen, samt skolens 
ledelse og ansatte for godt samarbeid. En ekstra takk rettes til Wenche Braathen som har ført 
regnskapet for HFAU fram t.o.m. 2013/2014.  
 
 
Høybråten, 6. oktober 2014 
For Høybråten skoles FAU, 
 
 
Inga-Elisabeth Gjerdalen (sign.) 
styreleder 
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Driftsregnskap 2013/2014 og forslag til driftsbudsjett 2014/2015 
 

 
  

FAU Høybråten Skole Driftsbudsjett Driftsregnskap Driftsbudsjett 

2014/2015 2013/2014 2013/2014

Inntekter

Stikk innom 90 000,00 90 169,00 90 000,00

17. mai 20 000,00 20 025,00 20 000,00

Diverse inntekter 0,00 0,00

Renter 150,00 161,34 200,00

Sum inntekter 110 150,00 110 355,34 110 200,00

Utgifter

Stikk innom -95 000,00 -78 955,47 -70 000,00

Innvestering i utstyr -27 000,00 -10 000,00

DJ -3 000,00 0,00

Kioskvarer, gevinster, innbydelser etc. -65 000,00 -60 000,00

17. mai -20 000,00 -19 463,99 -20 000,00

 Investeringer -15 000,00 0,00

Basketballstativ og baller -15 000,00

Driftskostnader -12 000,00 -11 054,21 -10 200,00

Trykking av info til foresatte -6 000,00

Blomster/gaver

Porto/gebyr

Diverse kostnader -6 000,00

Utrykning ved utløst alarm

Bevilgning til klassene -12 000,00 -11 924,20 -10 000,00

Sum utgifter -154 000,00 -121 397,87 -110 200,00

Årets resultat -43 850,00 -11 042,53 0,00



   

Saksdokumenter til årsmøte i foreldrerådet 13.10.2014  

 
Høybråten skoles FAU  FAU-leder: Inga Gjerdalen, mob. 917 10 802 
Bergtunveien 9  Mail: leder@hfau.no  
1087 Oslo  Mail: styret@hfau.no 

 
 
  

FAU HØYBRÅTEN – DRIFTSREGNSKAP 2013/2014 
 
 
      INNTEKTER  UTGIFTER 
 
401 Stikk innom, innt.   90.169,00 
402 Stikk innom, utg.       78.955,47 
501 17. mai, innt.   20.025,00 
502 17. mai, utg.       19.463,99 
602 Div. utgifter         11.002,21 
604 Porto/gebyr               52,00 
605 Utbet. bevilget klassene      11.924,20 
606 Renteinntekter                            161,34 
 

                                                                   110.355,34            121.397,87 
Underskudd                                               11.042,53 

                              121.397,87             121.397,87 
 
 
 
 
Beholdning        Bank                         Kasse 
 
14.08.2013      136.049,07     2.000,00 
Underskudd       11.042,53                        0,00 

Beholdning pr. 30.06.2014  125.006,54                2 .000,00 
      ========================= 
 
Høybråten skole, 30.06.2014 
 
Wenche Braaten 
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Valg av styrerepresentanter mv. Høybråten skole 
skoleåret 2014/2015 

 
Styret 2013/2014: 
Leder  Inga-Elisabeth Gjerdalen (valgt til 31.12.2014) gjenvalg 
Nestleder Bjørn Edvard Torbo  (valgt til 31.12.2014) gjenvalg 
Styremedlem Erik Lund   (valgt til 31.12.2014) gjenvalg 
  Josef Noll   (valgt til 31.12.2015)  
  Kirsti Kirkeby Garstad (valgt til 31.12.2015) 
  Lill Merethe Rønsen  (valgt til 31.12.2015) 

 
Det foreslås at styret utvides med 1 person:  
 
På valg som styremedlem for 2 år:  

1. Inga-Elisabeth Gjerdalen (velges t.o.m. 31.12.2016) gjenvalg 
2. Bjørn Edvard Torbo  (velges t.o.m. 31.12.2016) gjenvalg 
3. Erik Lund   (velges t.o.m. 31.12.2016) gjenvalg 
4. Savas Yilmaz   (velges t.o.m. 31.12.2016) 

 
Foresatte som skal gjennomgå HFAUs regnskap 2014/2015 
 
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. 
 
 
2014:  
Leder/styremedlem Gjertrud Ruggli Høivik   (valgt til 31.12.2014) gjenvalg 
styremedlem  Josef Noll             (valgt til 31.12.2014) gjenvalg 
varamedlem   LeelaBorring Låstad  (valgt til 31.12.2015) 
varamedlem  Tom Rønaasen     (valgt til 31.12.2014) 
varamedlem  Ronny Maasø   (valgt til 31.12.2015) 
 
På valg for 2 år: 

1. Gjertrud Ruggli Høivik , medlem    (velges t.o.m. 31.12.2016) 
2. Josef Noll, medlem             (velges t.o.m. 31.12.2016) 
3. Inga-Elisabeth Gjerdalen, varamedelem (velges t.o.m. 31.12.2016) 
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Skolemiljøutvalget 
På valg for 1 år (1.1.2014 – 31.12.2014):  
Tove Lafton   (gjenvalg) 
Torgeir Ruden  (gjenvalg) 


