
 

Referat fra FAU-møte 09.11.21 

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 V        

1B Marianne Meling Rieber-Mohn v v V        

2A Olav Syrstad  v V        

2B Mari-Marthe Apenæs Katt-Ugle   V        

3A Alexander Mikael Gaardendahl v  V        

3B Christine Biørnstad Wiig v v V        

3Bv Ellen Wesche Guttormsen           

4A Mariam Nodia v v V        

4B Bård Vandvik v v V        

5A Kjersti Moss v vara V        

5B Helene Rocha v  V        

6A Mari Wahl Sande Nilsson v v vara        

6B Thomas Odiin  v 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           

9A Astrid Bjerke v v V        

9B Lisa Kensit Hatlem v v         

9Bv Ali Zeybeck   V        

9C Margrethe Lothe Johnson  v         

10A Hanne Hjelbak v  V        

10B Tore Wilken Nitter Walaker v          

10C Stig Magne Rogstad v  V        

 Sigrid Moldestad v v V        

            

 Totalt 26 representanter 19 15 18        

 

 
1. Rektor informerer 
 

Åpen kveld/ Jubileum 

● Ment for foresatte og ikke den utvidede familie.  

 

Datoer for kommende arrangement 

●  

 

Lekser: 

● Det jobbes med tematikken, men skolen/rektor kommer tilbake til dette. 

 

Strategisk plan 

● I henhold til budsjett og overgripende krav til eksempelvis tidlige ferdigheter og et trygt 

skolemiljø. Systematisering av kartlegging og innhentede tall/statistikk.  



Klassemiljø - skolekommunikasjon 

● Ikke økonomi for ekstra-/spesiallærer med mindre enkeltelever er tilstått ekstra lærerressurs. 

● Henvendelser rundt rasisme, religion, kjønnsidentitet og språk har økt inneværende høst. 

Krenkende ytringer er ikke akseptabelt, men dette må jobbes med gjennom skoleåret. (eks: 

MOT-programmet). Elevene er redde for å bli utstøtt dersom dette tas opp og vedkommende 

elev kan identifiseres. 

 

2. Inntekter fra arrangement 
● Hva skal FAU-inntektene brukes på? Generelt skal inntektene brukes på sosiale tiltak for 

elevene. Mulighetene favner alt fra skiskole, skolegenser på visse trinn, skoleturer etc.  

 

3. Åpen kveld 
● Aktuelt med smittevernvurdering for 11. november. Antibac kan settes frem og en av foreldrene 

kan være vakt i caféen. Kaffetraktere blir tilgjengeliggjort, men kaffe må tas med. Ina og Kjersti 

fra skolen bistår. Nok kakelagere har meldt seg. Det stiller foreldre fra 4., 7. og 8. trinn til cafédrift 

etc. 

● Jubileumskvelden er litt begrenset hva gjelder deltagelse og er ment for de foresatte. 

● Skolen tilrettelegger for at alle elevene skal få en gratis kake- eller pølsebong til ettermiddagen. 

 

4. Julegrantenning 
● Mandag 29. november kl 1630. Treet er bestilt og Storebrand dekker kostnaden. Forespørsler 

vedrørende underholdning og talere er sendt ut. Antall oppmøtte er uvisst, men antas 100-150 

kan møte opp. Kakesalg er ikke vurdert foreløpig, men det kan gjøres. 

 

 

5.10.klasseball 
● Elevrådet har fått midler (NOK 40 000), men dato (januar/februar) må settes og planlegging 

gjøres. Lokasjon, mat og organisering. 10 klasse representantene tar kontakt med skolen og 

elevrådet for å komme i gang med planleggingen. 

 

 

6.Nytt fra driftsstyret 
● Strategisk plan  

 

7. Aks 
● Ingen saker fra Aks 

 

8.Eventuelt 
● Skiskoletilbud er kommunisert på enkelte trinn. Dette er et betalingstilbud og det er innkommet 

reaksjoner rundt dette og hvorvidt dette skal kommuniseres eller at tilbudet distribueres via 

skolen. Skolen gjør det klart at skolen ikke skal bistå med dette når det gjelder betalingstilbud.  

 



Skiskoletilbudet var et privat initiativ fra noen foreldre og tilskudd til dekning ble sendt ut. Skolen 

kan ikke stoppe privat kommunikasjon i foreldregrupper eller nekte enkeltelever å gå fra AKS for 

å delta på et privat fritidstilbud.  

 

 

9.Trafikk 
● Henvendelse om krysningspunkter sendt til Bydel Frogner. 


