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FAU GENERELT 

Side 1 

 FAU generelt 

FAU Vollebekk Skole har i sitt andre skoleår også hatt meget aktive og engasjerte medlemmer og 

kan vise til god aktivitet og innsats fra foreldregruppa. Det er avholdt totalt 9 FAU-møter dette 

skoleåret. Skolens ledelse har deltatt i alle disse møtene. I tillegg har det blitt avholdt flere 

samarbeidsmøter mellom et utvalg fra FAU og skoleledelsen (inkl. V+ og AKS). 

Referater fra FAU-møtene er lagt ut på skolens hjemmeside: 

https://vollebekk.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/ 

FAU har dette skoleåret hatt følgende fordeling av roller: 

• Leder (1./2. halvår): Leif Algermissen / Line Esborg (jan-feb), Trude Ytterland Nygård (mars-

april), Alice Sommer (mai-juni) 

• Nestleder (1./2. halvår): Torgeir Granum / Geir Graff-Kallevåg 

• Sekretær: Camilla Stalsberg  

• Kasserer: Ann-Catrin Monge 

https://vollebekk.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/


SOSIALE ARRANGEMENTER 

Side 2 

Sosiale arrangementer 

I løpet av skoleåret har FAU gjennomført flere sosiale arrangementer med svært godt oppmøte av 

både elever og foreldre. 

 

Barnetrinnet 

 

Bok- og vaffeldag ble arrangert 11.10.18, der man solgte vafler til inntekt 

for FAU og fikk samlet inn flere bøker til biblioteket. 

 

Halloweenfest ble arrangert i kunnskapstrappa 31.10.18. Her ble det servert 

skummel mat og drikke, før elevene gikk knask eller knep i grupper i nabolaget. 

Arrangementet hadde svært godt oppmøte av både barn og foreldre som 

bidro.  

 

Skoledisco ble avholdt 14.03.19, med fest og dans i gymsalen. I tillegg kom 

dansegruppa ZeeNix crew fra Nysirkus Bjerke og hadde danseoppvisning, noe 

som var veldig populært hos barna! 

  

17. mai ble i år feiret med et flott arrangement ved skolen, som ble gjennomført av en engasjert og 

hardtarbeidende 17. mai-komité. Det var salg av kaker, kaffe, is mm. i skolegården, og det ble 

arrangert mange ulike leker for barna. Det ble også avholdt et lotteri, med utrolig mange flotte 

premier. ©Bilder fra Akers Avis Groruddalen  

 

 

 

 

 

 

 



SOSIALE ARRANGEMENTER 

Side 3 

Hudøy-tur ble arrangert 14.-16. juni 

2019 - for første gang ved Vollebekk 

skole. Det ble en kjempeflott tur med 

54 barn fra 2. og 3. trinn og 46 

voksne bidragsytere, som tilbrakte 

helgen på feriekoloniøya utenfor 

Tønsberg. I løpet av helgen kunne 

barna delta på mange ulike 

aktiviteter slik som krabbefiske, 

bading, rebusløp, fotball og vannkrig 

med voksne. Å sove på sovesal og 

være på tur med mange andre barn 

var en ny og spennende opplevelse 

for mange. God innsats fra 

foreldregruppa og mange blide og 

fornøyde barn frister til gjentakelse 

neste år! 

 

 

Annet: 

FAU lagde i 2019 en egen tskjorte-kolleksjon for Vollebekk-elevene. Alle kunne betale 

så mye de selv ønsket (fri pris).  Overskuddet gikk til sosiale aktiviteter i regi av FAU 

(Hudøy, Halloween, Disco etc.)  

 

 

Ungdomstrinnet 

 

Aktiviteter i regi av foreldre, klassekontakter, skole og FAU 

 

Skoletur: Det planlegges en skoletur til Berlin med Aktive 

fredsreiser høsten 2020 for 10. trinn, altså det som per i 

dag er 9.trinn. Det har vært oppstart av dugnadsarbeid og 

organisering av turen.  

 

Trinnfest: I regi av skolen har det vært arrangert trinnfest 

for hele 8. Trinn hvor foreldre stilte opp som vakter. Det 

var et veldig vellykket arrangement med svært høy 

deltakelse fra elevene. 



ØKONOMI 

Side 4 

Økonomi 

BALANSEREGNSKAP 

 

ESULTATREGNSKAP (OVERSKUDD OG UNDERSKUDD) 

 

 


