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Til: Vivvi Hoang Pham (elev)                         vivvi0909@osloskolen.no 

Linus Johan Høven                                   lihoa001@osloskolen.no 

Gro Standnes (SV)                                    gro.standnes@icloud.com 

Tone Anita Fairway (foresatt)                   tone.fairway@gmail.com 

Kristin Grøntoft (foresatt)                         kristinkrg@gmail.com 

Silje Therese Seierstad Sletholen (ansatt) sisla001@osloskolen.no 

Alexander Westheim (avd. leder)       alexander.westheim@ude.oslo.kommune.no 

Anders Gjengedal (rektor)                       anders.gjengedal@ude.oslo.kommune.no 

Møtested: Fryd, møterom v/administrasjonen 

Møtetid: 12.06.2018 16:00 

Saksbeh: AW 

 

 

INNKALLING TIL SKOLEMILJØUTVALGET FRYDENBERG SKOLE  

12.6.2018 KL 16.00 

 

Sak 5/18 Foreldreundersøkelsen 
Av de spurte var det en svarprosent på ca. 33%. Svarprosenten til Frydenberg ligger 

på eller over nasjonalt gjennomsnitt. Gjennomsnitt score ligger fra 4.4 til 4.8. Det 

ytres ønske om at undersøkelsen tas opp igjen ved neste SMU-møte.  

Skolen har et ønske om å få et større oppmøte på foreldremøtene. Det er ønskelig å 

gjennomføre vårens foreldremøte på en litt annen måte enn tidligere.  

   

 

Sak 6/18 Avtale mobbeombudet 

Rektor har avtale med mobbeombudet om besøk. FAU, SMU og elevråd vil være 

invitert. Det er ønskelig at informasjonen fra dette møtet videreføres til elever, 

foresatte og lærere. Det ytres ønske om å koble foreldrerepresentantene i den 

enkelte klasse på dette møtet.  

 

Sak 7/18  Oppstartsarrangement nye 8. trinns-elever og deres foresatte 

Det ytres ønske om at lærerne deltar på arrangementet. Neste skoleår er 

arrangementet lagt til 4. september. Det er lagt et nytt møte 23.august. Vi kopierer 

deler av fjorårets agenda med forskjøvet skoledag og arrangement på 

ettermiddag/kveld. Lærerne inviterer elever og foresatte under oppstartsamtalen. 

TO: Aktiv Sinsen ønsker å invitere elever til en egen fest på Sinsen kulturhus 7. 

september.  

 

Sak 8/18 Tilbud fra KFU om plakat til utsending foresatte nytt skoleår 

  KFU ønsker at FAU tar stilling til om plakaten skal sendes ut.  

 

Sak 9/18 Temperatur i klasserom mai/juni 



2 

Vaktmester har mulighet til å logge temperaturen. Temperaturer som overstiger 26 

grader loggføres. Det kan godtas inntil 50 timer avvik i løpet av skoleåret.  

Eksamen ble gjennomført i skolens gymsal.  

 

 

Sak 10/18 Eventuelt 

  Høsten første SMU-møte finner sted 11. september klokken 16.00.   

   

   

 

  

Velkommen! 

 

 


