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Referat fra FAU-møte 05.012020 

 

Til stede fra FAU:  

 

Waqas Malik – nestleder 

Monica Warme – referent 

Aesha Irkayek 

Anne Sheriffdeen 

Gülfer Zerlen 

Habibah Shaikh 

Magni Flø 

Mahabad Khalid 

Palwasha Sahag 

Waqar Saeed 

 
 
 

Møtet ble tatt over nett pga smittesituasjonen. 
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1) Informasjon fra rektor 

 
Astrid er fremdeles fungerende rektor, da Hebbe fortsatt er sykemeldt. Han på 
dro seg en infeksjon, men er nå på bedringens vei. Usikkert når han er på plass 

igjen, men håper han er tilbake mot slutten av vinteren evt våren. 
 
Regnskapstallene for 2020, ser gode ut pr i dag. Går med et underforbruk 

(overskudd) i regnskapet, men dette kan endres litt etter at alle tall har kommet 
inn. Årsregnskapet er med andre ord ikke ferdig. Budsjettet for 2021 ser ut til at 
skolen vil ha et overforbruk (underskudd), men det er tydeligvis ikke så 

unormalt. Kommer ofte inn ekstra midler i løpet av skoleåret, slik at dette endrer 
seg utover. 

 
Innskriving av neste års 1.klassinger ble annerledes i år. Det ble gjort digitalt, og 
det har dukket opp noen utfordringer rundt dette. Pr nå er det 34 elever som har 

takket ja til plass, 31 søker annen skole og det er 14 elever skolen mangler 
kontakt med, så det er uvisst hvor disse elevene skal begynne. Skolen jobber 
sammen med barnehagene for å få kontaktet de som mangler.  

 
Coronasituasjonen – barneskolen er fremdeles på gult nivå, men ledelsen følger 
med på utviklingen av smittetallene, slik at skolen er klar til å gå over til rødt 

nivå, slik det var fra april frem mot sommeren. 
Skolen ønsker fortsatt at foresatte ikke går inn i klasserom og garderoben, slik at 
kontakten mellom voksne begrenses til det minimale. 

 
Mottatt mail fra Oslo-Sør satsningen ang medvirkning til park og møteplass på 
Rudshøgda. Det skal bygges ut og gjøre det hyggelig for beboerne på 

Mortensrud. Ønsker innspill på hva det er ønskelig å få på denne plassen. 
Har limt inn mailen på neste side 
 

Ingen ting på evt i dag.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Neste møte er tirsdag 02.02 kl 18.00-19.30 
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Hei og godt nyttår! 
 
 Vi har fått en god del innspill fra både elevene og noen av skolens 

ansatte tidligere, men ønsker likevel å sende ut denne informasjonen (se 
under) med håp om å nå flere som har noe på hjertet. Veldig fint om dere 
kan videresende til de dere tror kan ha innspill til prosjektet. Tusen takk!  

 
Park og møteplass på Rudshøgda 
 

Oslo kommune ønsker å bidra til at Rudshøgda blir et godt og trygt sted å 
bo. Vi vil at flere deltar aktivt i nærmiljøet og at flere er stolte over å bo i 
området. Kommunen ønsker derfor å etablere en møteplass som legger 

til rette for varierte og brobyggende aktiviteter som gjenspeiler 
lokalmiljøets ønsker og behov.  Det er viktig å involvere de som bor i 

området på en god måte, medvirkning fra beboere, barnehager og skole 
er en del av formålet til prosjektet. 

 

Stedet der vi ønsker å etablere møteplassen ligger sentralt på 
Rudshøgda. Bydelen har gjennom sin tilstedeværelse observert at 
området i liten grad brukes i dag. De aktivitetene det skal legges til rette 

for på møteplassen skal bli et supplement til tilbudet som finnes fra før i 
og utenfor skolene i området og i bomiljøene rundt. Prosjektet skal bidra 
til varige endringer av nærmiljøkvaliteter i området. 

 
Stedsanalysen «Fellesskapets utfordringer på Bjørnerud» som ble 
gjennomført av AFI i 2018 belyser situasjonen i området. Stedsanalysen 

ligger til grunn for satsningen på Rudshøgda. Dette prosjektet er en del 
av Oslo sør-satsningen. 
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Hva skjer og når: 
 
2020 

 
Medvirkningsprosesser og midlertidige tiltak 
 

- Juli og September: Sirkus med lokale barnehager og skoler 
- September: Designworkshop (35 elever v/Lofsrud skole) 
- Oktober: Bygging av medvirkningsmøbel (4 elever v/Lofsrud  skole) 

- Oktober/November: Spørreundersøkelse med QR-kode, info via skilt 
på medvirkningsmøbel, Senter syd og nærmiljøkontoret 

- November: Nærmiljøvandring og lysworkshop 

-      Desember: Julebelysning av gran v/Lofsrud skole 
 

 Vår 2021 
 
Ferdigstilling av konseptskisser 

 
- Medvirkning på konsept; 2-3 alternative plankonsepter for hele 

området med konkrete tiltak til grunnlag for videre gjennomføring 

- Rusken i samarbeid med skoler og barnehager 
 

Høst 2021 - Planlagt byggestart 

 
2022 - Ferdigstilling 

 

Har du/dere innspill eller ønsker for området? Vi tar imot alle innspill, 
både til permanent bruk og til midlertidige tiltak og arrangementer. Send 
innspillet til ida.kjerkol@bsn.oslo.kommune.no Dere har mulighet til å 

komme med innspill og ønsker frem til fredag 15 januar 2021. (Merk; 
Innspill mtp midlertidige tiltak og arrangementer tas også imot etter 
denne datoen J). Planen for hvordan den nye parken skal bli vil være 

klart i løpet av våren 2021. 
 
 

Med vennlig hilsen 
 

Ida Meesker Kjerkol 

 
Mobil: 906 54 829 
 

Prosjektleder Rudshøgda 
 
Oslo sør-satsingen 

Bydel Søndre Nordstrand 
Oslo kommune 
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