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 1. Foreldreutvalget (FAU) 
Alle foreldre og foresatte ved Fernanda Nissen skole (FNS) er medlemmer av foreldrerådet. 
Foreldrerådet skal fremme foresattes felles interesser og medvirke til at elever og foresatte 
tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skole- og arbeidsmiljø. Foreldrerådets 
arbeidsutvalg (FAU) er det utøvende organ for foreldrerådet. FAU er bindeleddet mellom 
foreldrene og skolen.  

Denne årsrapporten gir en innsikt i arbeidet som er gjort for skoleåret 2021/2022.   

FAU-representanter  
Klasse  Navn  Klasse  Navn  

1A   Emilia Andersson-Bakken  4A   Linda Pettersson  

1B   Saher Sourouri  4B   Lene Nybraaten Hofland  

1C   Linda Michelle Bailey  4C   Guro Nore Fløgstad  

1D   Max Knutsen  5A   Anna Birgitta Samdal Ledang  

2A   Erik Wolleng  5B   Monica Tjernsmo  

2B   Linn Kleven  5C   Maria Grimstad  

2C   Kristin Lingaas  6A   Helene Ulrichsen  

2D   Usman Rama  6B   Ida Cathrine Moen Jønsson  

3A   Frid Fjose Berg  6C   Ole Andreas Holen  

3B   Helga Sjølli Grimstad  7A   Thale Berg Husby  

3C   Tonje Tangen  7B   Beata Winiarz  

3D   Lene Albrigtsen      

Styret i FAU  
▫ Leder: Frid Fjose Berg 
▫ Nestleder: Helene Ulrichsen 
▫ Kasserer: Linn Kleven 
▫ Sekretær: Linda Bailey 
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Møter  
Det er blitt avholdt FAU-møter én gang i måneden med FAU-medlemmene eller vara til stede. 
Fungerende rektor har deltatt på alle møter, i tillegg har AKS-leder deltatt på de fleste. Det er 
satt opp en agenda for hvert møte som er sendt ut til FAU-representantene én uke før møtet. 
Møtene har blitt arrangert på Teams eller ved fysiske møter på skolen. Møtedager har vært 
tirsdager fra kl. 17.30-19.30.  

Årsrapport fra styret  
Styrets oppgaver er først og fremst å organisere arbeidet i FAU og styre økonomien. Utenom 
de faste møtene i FAU har styret løpende kontakt med ledelsen på skolen for å drøfte saker 
som dukker opp.   

2. Samarbeidsorganer  

Driftsstyret  
Driftsstyret ved Fernanda Nissen skole er satt sammen av ansatte ved skolen, politiske 
representanter fra bydelen og foreldrerepresentanter fra skolen. Driftsstyret er et 
besluttende organ.  

Driftsstyrets oppgaver kretser hovedsakelig rundt skolens budsjett. Budsjettet er delt opp i to 
deler, det pedagogiske og det driftsmessige. Styrets medlemmer blir gjort kjent med skolens 
midler, kostnader og besparelser. De blir også informert om skolens strategiske plan for året.  

Foreldrerepresentanter i driftsstyret  
▫ Rune Arctander (3A), leder 
▫ Helene Ulrichsen (6A), fra FAU, t.om. april 2022 
▫ Emilia Anderson Bakken (1A), fra FAU, f.om. juni 2022 
▫ Bente Røsvik (3A og 5C), vara 
▫ Usman Rama (2D), vara fra FAU 

Skolesamarbeidsutvalget (SMU)  
FAU har sørget for at skolen nedsetter et Skolemiljøutvalg (SMU). Hensikten med 
skolemiljøutvalget (SMU) er å sikre at skolen driver systematisk arbeid for godt skolemiljø. 
SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Skolemiljøutvalget 
består av representanter fra elevrådet, politiske representanter fra bydelen, 
foreldrerepresentanter og skolens ansatte. Disse møtes to ganger hvert semester for å 
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diskutere og bli enige om hvilke tiltak som kan bedre skolehverdagen. Skolemiljøutvalgets 
møter kan sies å være en forberedelse til Driftsstyrets møter. Har hatt to møter i løpet av 
skoleåret.  

Foreldrerepresentanter i SMU 
▫ Rune Arctander (3A) 
▫ Helga Grimstad (3B), fra FAU 

3. Økonomi  
På grunn av pandemien var det ingen aktivitet på skolen i regi av FAU høsten 2021. Våren 
2022 arrangerte FAU en kunstutstilling/påskekafè på skolen. Inntekten gikk til å hjelpe 
flyktninger i Ukraina, via en donasjon til Flyktninghjelpen.  

For første gang på tre år ble det arrangert 17. mai-feiring ved FNS. Mesteparten av innkjøpene 
til dagen ble gjort via Storcash og Halal-pølser ble kjøpt inn på Pak Matsenter As i Oslo. All 
brus ble bestilt og levert av Rignes, med returavtale på de kassene som ikke ble åpnet. En stor 
takk til Coop Extra Storo som nok et år sponset skolen med is. Diverse utlegg som Capri Sonne, 
ekstra is og premier (klistremerker og sprettballer) ble kjøpt inn av FAU-representanter og 
senere refundert.  

FAU har ingen faste utgifter. Utgifter i dette skoleåret har vært knyttet til innkjøp til 
arrangementer, gaver og en donasjon til Flyktninghjelpen. Omkostninger til DNB har ved en 
feiltakelse over ett par år blitt belastet FAU og ble i mars 2022 tilbakeført.   

Regnskap  
Inntekter for skoleåret 21/22 var i underkant av 100 000 kr. I februar 2022 fikk FAU en 
overføring på 10 000 kr fra tidligere FAU. Kunstutstillingen/påskekaféen i april ga en inntekt 
på 32 389 kr, hvor 31 000 kr ble donert til Flyktninghjelpen etter at diverse utgifter til 
arrangementet var dekket. Skolens 17.mai-arrangement ga en inntekt på 48 140 kr. Utgiftene 
til arrangementet var på ca. 37 700 kr, som ga et overskudd på ca. 10 400 kr. Et gavekort og 
blomster ble kjøpt til vaktmester, rektor og AKS-leder ved FNS som takk for god hjelp og et 
godt samarbeid i året som har vært.  

 

 

Konto Beløp 
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Saldo per 31.08.2021  kr              164 

Inntekter   

Overføringer fra tidligere FAU  kr             10 000 

Tilbakeførte omkostninger i DNB  kr               1 180 

Kunstutstilling/påskekafè på FNS  kr             32 38 

Kioskinntekter, 17.mai arrangement   kr             48 140 

Kredinota fra Rignes (retur av brus)  kr               6 981 

Overføring vipps, diverse  kr                    49 

Sum inntekter  kr             98 739 

 
 

Utgifter   

Donasjon til Flyktninghjelpen (Ukraina)  kr             31 000 

Innkjøp av drikke og forbruksmateriell til kunstutstilling/påskekafè  kr               1 051 

Innkjøp av diverse varer til 17.mai på Storcash  kr             16 086 

Kjøp av brus til 17.mai fra Rignes   kr             19 455 

Utlegg for Capri Sonne til 17.mai  kr               2 670 

Utlegg for ekstra is til 17.mai  kr                  806 

Utlegg for premier til 17.mai  kr                  900 

Utlegg for halal-pølser til 17.mai  kr               1 000 

Leie av pianist for koret til 17.mai   kr               3 760 

Omkostninger DNB   kr                 497 

Blomster m/kort  kr                  480 

Gavekort  kr                  515 

Sum kostnader  kr             78 220 

Balanse per 22.06.22  kr             20 683 
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4. Arbeidsgruppene  
I FAU er det fire arbeidsgrupper som arbeider med hhv. læringsmiljø, skolemiljø, 
trafikksituasjonen og arrangementer. Under er det en oversikt over hva de ulike gruppene har 
jobbet med gjennom skoleåret. 

Læringsmiljø  
FAU har vært opptatt av å bruke tiden etter korona til å skape gode møteplasser mellom 
elever, foreldre og skolen. Dette tror vi vil være positivt for elevene, men også for skole-hjem-
samarbeidet.  

Gjennom flere år har FAU jobbet med at skolen skal ha en helhetlig strategi for lekser. Dette 
har vært et tema også dette skoleåret. I tillegg har FAU vært i tett kontakt med ledelsen om 
oppfølging av enkelte trinn og i spesifikke fag, blant annet i lys av resultater fra de nasjonale 
prøvene. FAU har også fulgt opp skolens digitale praksis. 

Skolemiljø  
Skolemiljøet har vært et tema på nær alle av FAU sine møter det siste skoleåret. FAU har bl.a. 
sørget for at skolen nedsetter et Skolemiljøutvalg (SMU). Videre har FAU drøftet mulige tiltak 
som skolen kan iverksette for å forebygge mobbing og utenforskap og bedre skolemiljøet for 
alle elever.  

Mot slutten av skoleåret har representanter fra FAU vært i dialog med ledelsen og hatt møte 
med lærerne på første trinn da det har vært en del rot og uro i garderoben. Uroen har pågått 
siden i høst, men med hyppigere frekvens i vår. Lærerne og AKS-personale følger opp med 
større tilstedeværelse i garderobene på første trinn, men også andre tiltak er iverksatt. Skolen 
vil fortsette med tiltak ut dette skoleåret og være ekstra oppmerksomme på hendelser også 
til neste skoleår. Skolemiljøgruppa vil følge dette opp.  

Trafikk  
Trafikkgruppen jobber for at elevene ved skolen skal ha en trygg skolevei. Vi sørger for å følge 
med på det som rører seg av saker som berører skoleveien og trafikkbildet rundt skolen, og 
melder fra om saker som vi mener bør følges opp og gjøres noe med. 

Det siste året har trafikkgruppen sendt inn fire henvendelser på saker til bymiljøetaten, gitt 
innspill til reguleringsplanen for Vitaminveien, sendt søknad om å bli et “hjertesoneprosjekt”, 
og undersøkt muligheter for en ordning med trafikkvakter ved skolen.  
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Reguleringsplan for Vitaminveien (høringsutkast) 

Trafikkgruppen hadde et møte med prosjektleder Sissel Vestervik Mordt fra Bymiljøetaten 
(BYM) hvor reguleringsplanen for Vitaminveien i Nydalen ble presentert. Denne 
reguleringsplanen omfatter veiene Vitaminveien, Kristoffer Aamodts gate, Sandakerveien og 
Nydalen Allé. Her fikk vi mulighet til å komme med innspill til hvilke tiltak vi synes er bra og 
komme med forslag til hva vi mente manglet i planen. 

Reguleringsplan (oppgradering Vitaminveien): 

https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/vitaminveien-oppgradering/#gref 

FAU sendte innspill til høringsutkastet for Vitaminveien 1. november 2021. Innspillene som 

ble gitt er listet under: 

▫ I planen skal det komme trafikklys ved alle overgangsfeltene ved rundkjøringen på 
skolen – noe vi mener er et bra og nødvendig tiltak. 

▫ Vi er positive til at overgangsfeltet i Kristoffer Aamodts gate (mot Posten) flyttes 
lenger opp i retning rundkjøringen. 

▫ Sykkelfeltet som er planlagt i Kristoffer Aamodt gate (som krysser Sandakerveien inn 
mot skolen) vil bli lysregulert, men med en forsinkelse som gjør at fotgjengere som 
krysser gaten, må passe litt ekstra på. Vi mener denne forsinkelsen bør unngås da det 
kan skape farlige trafikksituasjoner. 

▫ Nydalen Allé er planlagt å bli enda mer trafikkert enn i dag, siden all trafikk som 
kommer fra Sandakerveien er planlagt gjennom her (enveiskjøring). Dette for at 
trafikkflyten skal bli bedre gjennom Nydalen. Dette er negativt for de som bor ved 
denne veien, men i planen er det lagt inn lyskryss nederst i Nydalen Allé og egen 
gangvei langs «tomten». Det ble påpekt at det bør komme mer belysning her da veien 
er veldig mørk. Denne veien er i dag privat (eies av Avantor og Thon), men om planen 
blir godkjent, vil den bli offentlig. 

Bilkjøring på kommunal gangvei ved FNS 

Sak 1 sendt inn til BYM: Saken gjaldt bilkjøring på kommunal gangvei ved Fernanda Nissen 
skole. FAU ba om at kommunen setter opp en bom. Det viser seg at veien er privat og vi ble 
bedt om å ta kontakt med grunneier. Bom ble satt opp våren 2022. 

Lysregulering Grefsenveien og Birch-Reichenwalds gate 

Sak 2 sendt inn til BYM: FAU sendte inn et ønske om lysregulering av gangfelt Grefsenveien x 
Birch-Reichenwalds gate.  
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Svar fra BYM (kort oppsummert): “Det skal utarbeides detaljprosjektering og reguleringsplan 
for strekningen i tiden framover (oppstart i løpet av våren 2022). Bydel Sagene har ikke satt 
gangfeltet i Grefsenveien på sin liste over trafikksikkerhetsutfordringer de ønsker prioritert i 
2022.” Egen henvendelse fra BYM angående dette er beskrevet i avsnitt lenger ned.  

Gunnar Schjelderupsvei og Nydalen Allé 

Sak 3 sendt inn til BYM: Med ønske om overgangsfelter, samt bedre skilting og speil ved 
uoversiktelige veier i Gunnar Schjelderupsvei og Nydalen Allé.   

Svar fra BYM (kort oppsummert): “Gunnar Schjelderups vei; Gangfelt regnes ikke som et 
trafikksikkerhetstiltak, men et fremkommelighetstiltak. Gangfelt referert i Bilde 1 er ikke satt 
av BYM, dette har blitt merket ut uten samtykke fra BYM siden 2017. Gangfeltet i Gunnar 
Schjelderups vei vil ikke bli vedlikeholdt. Ønske om humper er ikke planlagt prioritert i år, men 
det er notert og vil bli vurdert i vårt årlige arbeid med trafikksikkerhetstiltak.  

Nydalen Allè; Strekningen i Nydalen Allè markert i Vedlegg 5 er ikke kommunal vei, dette er 
privat. Ønske om traffsikkerhetstiltak i strekningen må rettes mot grunneier.” 

Saken følges opp videre høsten 2022. 

Skoleskilt i området rundt FNS Gunnar Schjelderupsvei og Nydalen Allé 

Sak 4 sendt inn til BYM: Ønske om skoleskilt i de omliggende og nærliggende kryss til FNS. 
Svar fra BYM: FAU har ikke fått svar angående denne saken, men det har likevel blitt satt opp 
skoleskilt. Det er usikker om dette er et direkte resultat av henvendelsen, men det samsvarte 
i tid.  

Hjertesoneprosjekt (søknad) 

Sak 5 - søknad sendt til Oslo kommune om å bli en del av hjertesoneprosjektet i Oslo 
kommune. De hadde ikke plass til flere skoler i 2022, og vi ble satt på venteliste for 2023. 

Litt om prosjektet: Hjertesone i Oslo er et samarbeid mellom Oslo kommune, Trygg trafikk og 
den enkelte skole/FAU. Hjertesoneinnsatsen baserer seg i stor grad på frivillighet og 
holdningsskapende arbeid, og den enkelte skole/FAU blir ansvarlig for sin egen hjertesone. 
Mer om prosjektet:  

https://www.oslo.kommune.no/prosjekter/hjertesone-tryggere-skolevei/#gref 

Oppgradering av Grefsenveien fra Åsengata til Disen  

Trafikkgruppen ved FAU har fått henvendelse fra Ola Bognøy Jonassen (prosjektleder) ved 
BYM for å få innspill på deres planer for en forberedelse av forholdene for myke trafikanter. 
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Det skal utarbeides en plan for Storokrysset og veien videre oppover til Disen og en plan for 
strekningen mellom Åsengata og Storokrysset, men dette vil internt i BYM være ett prosjekt. 
Det har vært lav aktivitet hos BYM, men det vil fremover være større aktivitet på dette. 
Prosjektet antas bygging en gang i perioden 2027-2030.  

I forslaget vi har mottatt har vi sendt inn en tilbakemelding om at det er vanskelig å se noen 
forslag på forbedringer i de konkrete områder vi har nevnt til BYM tidligere, og vi har derfor 
bedt om et informasjonsmøte. I tilsvaret fra BYM ble det informert om at det er ikke lagt noen 
konkret geometri mellom kryssene enda, men vi vil få en henvendelse når dette er mer 
konkretisert samt at det vil bli arrangert et digitalt informasjonsmøte ved planoppstart og 
FAU vil bli kontaktet angående dette møtet.  

Oversikt over farlige overganger 

Trafikkgruppen laget et utkast til et oversiktskart over farlige overgangsfelt rundt 
skolen.  Dette til bruk for fremtidige saker til BYM og med tanke på å få til en 
trafikkvaktordning ved skolen på disse strekningene. 

Trafikkvaktordning ved Fernanda Nissen skole 

Muligheten for en trafikkvaktordning ved de farligste overgangene rundt skolen ble initiert. 
Det ble tatt kontakt med FAU ved Disen og Kjelsås skole for tips om hvordan de organiserer 
trafikkvaktordningen ved sine skoler. Vi fikk nyttige innspill som vi vil se nærmere på høsten 
2022.  

Arrangementer 
Som følge av pandemien har det vært få arrangementer på skolen de siste årene. FAU har 
vært opptatt av å bruke tiden etter korona til å skape gode møteplasser mellom elever, 
foreldre og skolen. Dette mener FAU vil være positivt både for elevene, men også for skole-
hjem-samarbeidet. 

Refleksdag 

Refleksdagen ble markert torsdag 21. oktober 2021. Målet er å få folk til å bruke refleks slik 
at de ikke havner i en ulykke. FAU samlet inn om lag 700 reflekser som ble delt ut til elevene 
på morgenen da de kom på skolen. 

Påskekafé  

Onsdag 6. april ble det arrangert påskekafé med kunstutstilling på skolen. Det ble salg av 
kaffe, saft og kaker. Mange besøkende og god stemning. Overskuddet ble gitt til 
Flyktninghjelpen.   
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17. mai  

For første gang siden 2019 ble det arrangert 17. mai-feiring på skolen. Det var 4. trinn som 
hadde hovedansvaret for arrangementet, men de fikk god hjelp av foreldre på andre trinn. 
Det var godt oppmøte og fint vær.  


