
 

Referat fra FAU-møte 11.01.2022 

Tilstede: Merete Hansen, 

 FAU 14/9 12/10 9/11 14/12 11/1 8/2 8/3 5/4 10/5 14/6 

1A Priyamwada Shripad Kulkarni v v         

1B Marianne Meling Rieber-Mohn v v   v      

2A Olav Syrstad  v   v      

2B Mari-Marthe Apenæs Katt-Ugle           

3A Alexander Mikael Gaardendahl v    v      

3B Christine Biørnstad Wiig v v   v      

3Bv Ellen Wesche Guttormsen           

4A Mariam Nodia v v         

4B Bård Vandvik v v         

5A Kjersti Moss v vara         

5B Helene Rocha v          

6A Mari Wahl Sande Nilsson v v   v      

6B Thomas Odiin  v         

7A Marlina Andersen v          

7B Liz Tandberg v v   v      

8A Claus Peter Poulsen v    v      

8B Katrine Amundsen v v         

8C Linn Therese Stokke     v      

9A Astrid Bjerke v v   v      

9B Lisa Kensit Hatlem v v         

9Bv Ali Zeybeck           

9C Margrethe Lothe Johnson  v         

10A Hanne Hjelbak v  v v v      

10B Tore Wilken Nitter Walaker v          

10C Stig Magne Rogstad v          

 Sigrid Moldestad v v   v      

            

 Totalt 26 representanter 19 15         

 

 
1. Rektor informerer 
 

Corona: 

● Kjedelig å starte opp på gult nivå. Ansatte holder seg kohortvis inntil videre. 

● Skolen preges av koronasituasjonen, men prøver å holde motet oppe. 

● Fortsetter med hurtigtester. 

 

Strategisk plan (fra driftstyremøtet): 

● Her beskriver skolen hvordan den arbeider for at elevene skal lære mer og trives bedre. 

 

Generelt: 

● Forsterke skole-hjem-samarbeidet blir viktig etter korona for å få til et aktivt og trygt skolemiljø. 

● Det ble diskutert om det er mulig å engasjere foreldre og få til aktivitet, også på gult nivå. 

● Digital tretthet blant foreldre, elever m.fl. reduserer mulighet for digitale arrangementer 



● Dato for 10. klasseball blir revurdert. Merk! Ny dato er satt til 10. mars.  

● Det kan bli en del forskjellige belastninger blant de ansatte når skolen er på gult nivå. Spesiell 

bekymring for AKS-ansatte. Skolen har tatt inn vikarer for dette, som blir kompensert av 

koronamidler. 

● Det er avtalt særskilt økning av overtidskvote til 20 timer første kvartal. Det blir også 200 % 

overtidstillegg og dobbel vikarlønn.  

● Økonomien på skolen er anstrengt som følge av lave elevtall i hver klasse 

 

2. AKS 

● FAU-repr. fra 2. trinn følger opp AKS. 

● Marte på AKS fungerer som leder og kan være en hensiktsmessig kontaktperson for FAU. 

 

2. Foreldreengasjement på gult nivå 

● Det oppfordres til FAU-representantene å engasjere egen klasse til aktiviteter utendørs (skøyter, 

aking, tur etc.) 

● Vanskelig å engasjere ungdomstrinnet. Det etterlyses derfor forslagsbank. Aktuelle forslag: 

o Isbading, (eventuelt med leie av badstueflåte) 

o Aking 

o Treff på skøytebane (f.eks spikersuppa/deichmann/frogner stadion) 

o Korketrekkeren, dersom dette er transportmessig forsvarlig 

o Pokemon Go 

o Bål (Paradisbukta, Huk, Sognsvann) 

o Rebusløp 

o Flere forslag bør legges inn i en «bank» 

● NB! Skolemelding kan benyttes for invitasjon til klasse/trinnarrangement! 

 

3. Eventuelt 
Skoletur: 

● 9. klasse har dette på agendaen. 

● Det tas videre klassevis. 

● Gratisprinsippet må følges. 

 

Arbeidsuke: 

● Blir dette gjennomført? 

 

Kontaktlister: 

● Whatsapp, Facebook, Messenger etc. kan benyttes for informasjon klassevis. 

● Sigrid ber rektor få lærerne til å oppfordre foreldre til å aktivere klasselisten i meldingsappen ifm 

utviklingssamtaler. 

 

 

4. Neste møte  
Tirsdag 9. februar kl 18.00 på skolen. 

Aktuelle tema: Utviklingssamtalene, lekser, skjermbruk i spisepauser. 


