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I. Deltakere 

Referenten fikk tildelt oppgaven som referent etter at alle hadde sagt hva de heter, slik 

at, vel, det var hyggelig at så mange fine folk møtte opp. Til og med ei som ikke skulle 

være med. 

II. Velkommen og godkjenning av referat 

Alle ønsket fint velkommen og ingen hadde noen kommentarer til forrige referat.  

III. 17 mai – team 2. klasse 

Det ble gitt en god oppdatering på hvordan status er for organiseringen av årets 17. 

mai. Ingen av foreldrene for 2. klasse har opplevd 17. mai på skolen grunnet covid 

slik at alt er nytt. Det er blitt funnet en mal fra 2019 som brukes for organisering. 

Foreldre får utleverte oppgaver/roller, strengt regime og neste møte er 11. mai. 

Det er kommet noen praktiske spørsmål om 17. mai. Her er en rask QnA: 

Hva gjør vi med penger? Chris 

Når starter feiringen? Flaggheising kl 08.00. Skolen vår er tidlig ute i toget og 

anbefales at man ikke starter for sent med arrangementet på skolen. Typ kl 13? 

Har vi Vipps? Chris fikser dette nå 

Hvem har nøkkel til FAU lageret? Kontoret 

Alle klasser stiller med kaker og fruktfat. Kommer egen melding om dette senere. 

Viktig påminnelse hvor det trengs 1 til 2 frivillige. Rektor trenger en ny fanebærer da 

vedkommende som har vært tidligere ikke lengre har barn som går på skolen. Må 

være en flott oppgave for noen. 

IV. Vennskapsfamilier 

Skolen har laget tilbud om vennskapsfamilier for de som ønsker dette. Enn så lenge 

har det meldt seg ca 8 familier fra skolen hvor de fleste er fra 1. og  2. klasse. Det er 

en familie fra Ukraina som har meldt seg og første matching skjer i dag.  

Når mottaksklassene starter opp, vil det være fint med en påminnelse både til foreldre 

på skolen og til nye i mottaksklassene om at de som ønsker, kan melde seg som 

vennskapsfamilier. 



 

 

V. Dusjer 

Det er blitt meldt inn tidligere at dusjene for jentene er kaldere enn for guttene. 

Temperaturen har nå blir justert (men det ikke er blitt gjennomført noen målinger). 

Håper nå at problemet er løst og det vil være mulig å justere mer i fremtiden hvis 

det er et behov 

VI. Gatelekfestival 23.04.2022 

Interkulturelt museum arrangerer sammen med mange andre en gatelekfestival. 

Åpent for alle og masse gøy. Starter kl 12 i Tøyenbekken 5.  

https://www.oslomuseum.no/aktivitet/gatelekfestival/ 

Det er et ønske om at dette tas med kontoret slik at fin informasjon kan sendes ut 

som skolemelding. 

 

VII. Eventuelt 

Helgen etter Gatelekfestivalen blir det Loppival uten lopper.  

Det er også behov for flere frivillge til barnefestivalen på GSF  som avholdes 11.06. 

Fint om dette kan sendes videre til flere foreldre og kjente slik at man får nok til å 

gjøre dette til en ekstra fin dag.  

PS. Hvis noen ønsker noe annet enn vaffelkjeks, så si ifra til Stephan 

 

https://www.oslomuseum.no/aktivitet/gatelekfestival/

