
 

Referat fra FAU-møte 14.12.21 

Tilstede: Merete Hansen, Rejane Andrade 

 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 v       

1B Marianne Meling Rieber-Mohn v v V v       

2A Olav Syrstad  v V        

2B Mari-Marthe Apenæs Katt-Ugle   V        

3A Alexander Mikael Gaardendahl v  V v       

3B Christine Biørnstad Wiig v v V v       

3Bv Ellen Wesche Guttormsen           

4A Mariam Nodia v v V v       

4B Bård Vandvik v v V v       

5A Kjersti Moss v vara V vara       

5B Helene Rocha v  V        

6A Mari Wahl Sande Nilsson v v vara v       

6B Thomas Odiin  v V v       

7A Marlina Andersen v          

7B Liz Tandberg v 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  v       

9Bv Ali Zeybeck   V        

9C Margrethe Lothe Johnson  v         

10A Hanne Hjelbak v  V v       

10B Tore Wilken Nitter Walaker v          

10C Stig Magne Rogstad v  V        

 Sigrid Moldestad v v V v       

            

 Totalt 26 representanter 19 15 18 13       

 

 
1. Rektor informerer 
 

● Åpen kveld i forbindelse med jubileumsmarkeringen ble gjennomført som planlagt og var en 

suksess! 

 

● Nasjonale prøver – tema neste møte 

 

● Elevundersøkelsen -   Høy grad av trivsel og færre som melder om mobbing, men fremdeles 

noen områder som må jobbes videre med – elevmedvirkning (særlig på ungdomstrinnet), 

elevenes motivasjon har hatt negativ trend, her vurderer skolen mer variert undervisning 

 

● Coronasituasjonen – I første runde ble skolene pålagt å informere foresatte om smitte fordi 

smitteteam vest ikke hadde tilgang på klasselister. Dette gjelder ikke nå lenger. Dette har skapt 

stor frustrasjon blant foreldre på enkelte trinn der det har vært smitte, og stort arbeidspress på 



skolens administrasjon. I samråd med bydelsovelegen har skolen gitt ut informasjon på generelt 

nivå og bistått bydelen/smitteteam vest med å finne nærkontakter. Men skolen er ikke bedt om å 

informere hele klassen ved smittetilfeller og mener de ikke har kapasitet til å følge opp 

henvendelsene som da ville komme. Det kommer allerede inn så mange henvendelser fra 

foresatte ang. Corona at skolen strever med å svare ut alle. Det oppfordres til raushet mot 

lærere og skolen som prøver så godt de kan å håndtere alle henvendelser og spørsmål, 

samtidig som undervisning skal ivaretas. 

 

Det er fra foreldrene et ønske om at skolen kan være til hjelp med å sende ut en melding om at 

smitte er oppdaget på trinnet. For foreldre er skolen treffpunktet/kanalen mot kommunen, 

smitteteamet og informasjon. Dette er den enkleste måten å få gitt beskjed om smitte fordi man 

ikke lengre har tilgang på klasselister. Dette vil ikke gjennomføres med det første. 

Kommunen har bedt skolen om å forberede seg på å åpne på rødt nivå etter jul. 

 

 

Jubileumskvelden 
● overskudd på ca 12000 

● Tusen takk til alle som bakte og stilte som kafeverter 

  

Bruk av innsamlede penger: 
● en fast aktivitet hvert år (f.eks. genser, skiskole) eller ad hoc tilskudd? 

● Utarbeide liste over tips til pengeinnsamlingsmåter: alle kan sende ideer til Mari 

  

Julegrantenning 
● Godt gjennomført av 1. og 5. klasse 

  

AKS – ingen fra 2. klasse 
● Skal evaluere de kursene som har vært i høsten, kommer nye til våren 

● Kommer og informerer på et FAU-møte for å få innspill 

  

10. klasseballet 
● Dato vurderes opp mot smittevernstiltak 

● Gratis 

● Godt i gang med planleggingen 

● Trenger hjelp til: Foreldrevakter fra 9. klasse (2 vaktlag a 6/lag) 

  

Trafikk: 
● Sendt et brev, men foreløpig ikke fått svar 

● Hjertesoneskole – se på lenken til neste møte 

 

  


