
 

 

Referat   fra   FAU-møte   Des   2019  
Tilstede:   Edvin   Østvik   (vara   10   kl)  

 FAU  10/9  8/10  12/11  10/12  14/1  11/2  10/3  14/4  12/5  9/6  
1A  Wicky   Steffenakk   Hermansen  V  v  v  -        
1B  Lorraine   Esperanza   Wedl  V  -  v  -        
2A  Ouafia   Fas�ng  V  v  -  V        
2B  Annica   Maria   Paulina   Johansson  -  -  -  -        
3A  Kris�an   Moe  -  V  V  V        
3B  Ouafia   Fas�ng  V  v  -  V        
4A  Per   Wiggen  V  V  V  V        
4B  Marianne   Eikvåg   Groth  V  -  -  V        
5A  Linda   Larsen  V  V  V  V        
5B  Liz   Tanberg  V  -  V  V        
 Sigrid   Moldestad  V  V  V  V        
6A  Gro   Skådal  V  -  V  V        
6B  Mona   Rognlien   Elgvin  V  V  V  -        
7A  John   Anton   Elmquist,  V  V  -  V        
7B  Katrine   Espeseth   V  V  -  V        
8A  Gro   Skådal  V  -  V  V        
8B  Marte   Armand   Remlov  -  V  -  -        
8C  Kari   Kjensli  -  -  -  -        
8C  Lill-Norun   Mansåker  -  V  v  V        
9A  Cathrine   Helene   Galtung  V  V  v  V        
9B  Siri   Gerrard  V  V  V  -        
9C  Thomas   Raabe  -  V  -  -        
9C  Anne   Bri�   Gran   (vara)  -  -  -  -        
10A  Victoria   Johnson  -  V  V  -        
10B  Lena   Klingenberg  -  V  -  V        
10C  Hans   Pe�er   Larsen  -  -  v  -        
 24   stk   (2   dobble   rep)  16  17  15         

 

 
1.   Velkommen    til   Edvin   Østvik,   vararepresentant   for   10   trinn.   
 

2.   Julegrantenning.    Godt   oppmøte   og   salg   av   kaker.   Tjente   1100   kr.   Wicky   skriver   en  
sjekkliste   til   neste   julegrankommite  
 

 
 

 



3.   Juleball.    Pris   for   festen   blir   ca.   450   kr.   Komiteen   får   3000   fra   FAU.   Festen   holdes   på  
Roklubben   på   Bygdøy.   Dato:   6   februar.   9   klasse   må   verve   vakter.   
Bordplasseringen   på   festen   blir   bestemt   av   Mona.   Ungdommene   vil   gjerne   få   være   med   på   å  
bestemme   bordplasseringen,   men   vi   tar   til   etterretning   at   skolen   har   bestemt   dette   nå.   Til   neste  
gang   kan   vi   kanskje   være   mer   proaktive   i   forhold   til   skolen.  
 

4.   SMU.   
Mobilfri   skole.    Skolen   ser   fremdeles   for   seg   at   dette   skal   være   bare   for   perioder.   Skolen   tenker   å  
innføre   mobilfri   skole   for   8   trinn   neste   år.   
Spilling   i   timene :   Det   kan   være   at   noen   elever   har   spesielle   avtaler   med   lærere   men   dette   er  
ikke   bekreftet   fra   skolen.   Lærerne   forteller   at   det   er   vanskelig   å   oppfatte   hvem   som   spiller   i  
timen,   men   at   det   i   utgangspunktet   ikke   er   aksept   for   spilling   i   timen.   
De   andre   elevene   synes   det   er   vanskelig   å   forstå   forskjellsbehandling   –   i   diskusjonen   i   FAU   kom  
det   frem   at   FAU   mener   eventuell   avtalt   forskjellsbehandling   bør   kunne   forklares   for   medelevene  
ettersom   de   uansett   legger   merke   til   den.   
Elevene   etterspør   flere   trivselsarrangementer.   Her   kan   gjerne   FAU   bidra.   Nytt   møte   4.   mars.   
 

5.   Telefonkatalogen:    appen   testes   i   7a   først.   Rapporterer   over   jul   hvordan   det   gikk.  
Tony   følger   opp.  
 

6.   Filipstadkonferansen.    Sigrid   var   der.   Flerbrukshall.   Skole.   Boliger.   De   regner   med  
at   det   kan   ta   33   år   før   hele   området   er   utbygget!  

 
7.   AKS   /Rufus     ikke   noe   nytt  
 

8.   Innkomne   saker.   
a)    Klassekasse    –   spørsmål   om   at   FAU   skal   ta   seg   av   klassekasser.   FAU   ønsker   ikke   å  
organisere   dette,   men   vi   kan   gjerne   samle   erfaringer   som   klassekontakter   kan   dra   nytte   av.  
Eksempel:   ha   en   egen   kasserer   i   klassen.  
b)    Stein   i   skolegården .   FAU   kan   ikke   se   at   dette   er   en   sak   vi   kan   gjøre   noe   med.   
Saker   som   kom   opp   i   diskusjonen   ang.   sikring   andre   steder:  
Vindeltrappen   ved   paviljongene   på   Vollebekk.  
Kunnskapstrappen   på   Vollebekk:   gelenderet   er   åpent   helt   ned   til   gulvet   slik   at   eks.   flasker   kan  
trille   ned   på   de   som   sitter   i   trappen.   Vi   bør   sørge   for   at   det   ikke   blir   slik   på   den   nye   skolen.  
Marianne   sender   en   e-post   til   rektor   ang.   kunnskapstrappen.  
c)    Trafikk   i   Huitfeldtsgate .   Rapport   ang.   prøvestengning   av   gaten   kommer   11.12.   
Forslag:   Ta   kontakt   med   Joker   og   høre   om   de   kan   bestille   varelevering   til   andre   tidspunkt.   Sigrid  
sender   e-post   til   Joker.   

 



9.   Eventuelt:  
Trappen   i   den   nye   skolegården.   Tore   Walaker   har   antydet   at   han   kan   ta   opp   dette   i  
bydelsutvalget.   Vi   vet   ikke   mer   om   saken   pr.   dato.   
 
Nasjonale   prøver.   Bekymring   om   nedgang.   Skal   vi   bekymre   oss?   Her   var   det   ulike   meinger  
innad   i   FAU.   Noen   er   veldig   bekymret   for   nedgang,   spesielt   med   tanke   på   rekruttering   av   nye  
elever.   Andre   mener   antall   elever   som   testes   hvert   år   på   skolen   er   så   lite   at   det   blir   unøyaktig   å  
lese   ut   trender.   Flere   påpekte   nødvendigheten   av   å   sammenlikne   samme   klasse   over   tid   heller  
enn   å   sammenlikne   endring   på   trinn.   
 
Hva   skal   skolen   gjøre   for   å   oppnå   jevnere   kvalitet?   En   samtale   å   ta   på   neste   møte   når   rektor  
skal   snakke   om   den   nye   strategien?   
 
Skolens   bemanning   –   Har   skolen   noen   oversikt   over   om   ustabil   lærersituasjon   for   en   klasse  
påvirker   resultatene   for   nasjonale   prøver?   Hvordan   håndterer   rektor   situasjoner   der  
kontaktlærere   er   langtidssykemeldt?   Er   det   mulig   å   håndtere   slike   saker   på   en   annen   måte?  
 
Kommunikasjon;   rutiner   ved   skolen   –   hvordan   kan   det   bli   bedre?   
Vi   sender   spørsmål   til   rektor   før   neste   møte.  
 
Mattekurs   (leksehjelp)   på   Handelsgym   for   10   trinn   var   svært   bra.   Elever   på   skolen   underviste.   

 
10.   Neste   møte  
Neste   møte   blir   tirsdag   14.januar   kl   18.   Både   klassekontakter   og   FAU   representanter   er   invitert!  
 


