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1. Mathias ønsket velkommen. Innkalling og referat fra sist møte ble godkjent. 
2. Orientering fra Ilas ledelse  ble utsatt til senere. Strategisk plan er til 

behandling i driftsmøtet (samme dag). Satsing på skriving og kommende 
undersøkelser for foreldre og elever vil bli orientert om senere. 

3. Byggesaker: 
a) Henvendelse ifm utbygging Veterinærhøyskolen. Mathias orienterer om at 
ca fra 2020 skal hele tomta brukes til andre formål. Nabolaget har engasjert 
seg og forholder seg foreløpig til Statsbygg. FAU kan engasjere seg i forhold 
til hvilke tilbud som kommer til barn og unge, f.eks  flerbrukshall eller annen 
sosial infrastruktur. Mathias leste brev fra FAU’er i området som har skrevet 
brev til Statsbygg med innspill om ønsker for fremtidig bruk av området, kultur 
og idrettstilbud etc. Ila FAU stiller seg bak dette brevet. Statsbygg skal gi 
tilbakemelding til departementet høsten 2018.  
b) Utbygging på Lovisenberg sykehus skal bygges ut og naboer er bekymret 
for økt trafikk i Geitemyrsveien, som er barns skolevei. Flere andre prosjekt 
pågår også i området. FAU skriver til ansvarshavende arkitekt at man ønsker 
dette tas hensyn til og alternativer vurderes.  

 
4. Natteravnordningen:  Ingen tiltak gjort foreløpig. Mathias har funnet frem til en 

område-ansvarlig og foreslår å ta en prat med vedkommende. I prinsippet er 
det ”bare” å sette i gang. Forslag om informere foreldre, rekruttere foreldre 
utenfor FAU. Nina Juul (styret) tar initiativet videre.  

 
5. Orientering fra møte om tilrettelagt undervisning og skolens tilnærming til dette 

v/ Helle (miljøgruppa). Nyttig og informativt møte om et stort tema. Skolen 
jobber systematisk, bl.a. med utgangspunkt i resultater fra de ulike 
kartleggingsprøvene. Svært gode resultater de siste årene. FAU hadde 
bl.a.spørsmål om tilbudet til de som trenger tilrettelegging pga stort 
læringspotensial. FAU ønsker å fortsette dialogen med skolen om dette. Det 
er viktig at tilrettelagt tilbud er koordinert og ikke opp til enkeltlærere.  

 
6. Status på FAU's dialog med skolen om IKT/ It's learning v/ Tore. FAU hadde 

mange spørsmål og foreløpige svar har ikke vært veldig konkrete. Mathias 
foreslår at FAU bestemmer seg for de viktigste tingene. Temaet følges opp. 

 
7. Gruppene jobber individuelt siste del av møtet. 

 
 


