Referat FAU-møte
Dato: 09.01.2019 Referent: Øydis Castberg
Neste FAU-møte: 13.02.2019

Trinn Navn

Tilstede

1a
Vara
1b
vara
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vara
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Vegard Furevik
Sadia Bashir
Modasser Ali Hussain
Florida Gashi
Ravinea Manotheepan
Hanne Søbye
Binasa Fakic
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Nina E Telle Jørgensen
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Renate Antonsen
Lars Rune Vike
Magne Rokke
Heidi Elisabeth Flatekvam Gald
Aina Kirkerud
Heidi Andresen
Brit Lilleaas
Jens
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x
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Nils Petter Beito

x
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7A
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Hanne Søbye
Grete F.Ullmann
Torgunn Kjølstad
Salma Omar
Vimaliny Thavarajah
Stine Hoff-Mejlo
Ingebjørg Fagerheim Lundevall
Tomas Sjögren
Trine Støvind
Øydis Ulrikke Castberg
Saiqa Iqbal

x

x
x

x
x

x
x
x
x
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Sak 1: Informasjon fra skoleledelsen/innspill til skoleledelsen fra representantene/AKS-møte
1. Informasjon fra skoleledelsen
•
•
•
•

Skolen har lyst ut to stillinger, som kommer til å jobbe 50 prosent med undervisning og 50
prosent i administrasjon og ledelse. Regner med å være ferdig med rekrutteringen i løpet av
februar.
Elevundersøkelsen er klar. Skal begynne å jobbe med analysen. Blir mer informasjon om dette på
neste FAU-møte.
Skolen jobber med strategisk plan fram til 2022.
Skolen jobber med budsjett for skoleåret 2019.

2. Spørsmål til skoleledelsen:
1. Trafikksituasjonen foran skolen. Representantene ber rektor høre med rektor på Rødtvet,
som er med på pilotprosjekt, for å høre om erfaringer og eventuelle tips. Rektor skal sjekke.
En representant påpeker at det er nyttig med SMS-varsler av og til, for å minne foreldre om
at de ikke skal kjøre foran skolen.
2. Spørsmål om hvordan skolen følger opp meldinger fra foreldre knytta til negative situasjoner
som er observert i skolegården. SVAR: Når skolen får melding gjennom portalen
Skolemelding, kan det være vanskelig å svare, fordi det ikke er et direktemeldingssystem der.
Men skoleledelsen følger opp alle sakene som kommer inn, og rektor skal gjøre det hun kan
for at de gir svar. Skolen har økt inspeksjon i friminuttene for å jobbe forebyggende med
uønskede hendelser. Skolen tar episodene med vold og krangling alvorlig. Jobber med å
redusere det.
3. Møte med AKS
• AKS kontakta foreldre som hadde barn som ikke møtte opp på AKS i juleferien. Halvparten av
barna dukka ikke opp. Mange av foreldrene som ble oppringt, reagerte negativt på det.

Sak 2: Hudøy og aktivitetsuka
• Rektor og assisterende rektor vil ha felles møter med FAU.
• Hudøykomiteen fra FAU sin side er Aina, Øydis, Stine og Nils-Petter. Agustin følger opp
matbestillingen. Flere av representantene sjekker om det er andre foreldre som kan bidra.
• Foreldrepåmelding bør komme før påmelding av elevene.
• Felles informasjonsmøte må gjennomføres før eller etter vinterferien.
• Rektor vurderer om det er nødvendig å ha med en fra FAU knytta til aktivitetsuka på skolen. FAU
bidrar med midler.
• Viktig med god informasjon om politiattest for foreldre som skal være med; hvordan man skaffer
seg det osv. Det sendes på e-post til foreldrene som er påmeldt.

Sak 3: Valg av representant fra FAU til skolens driftsstyre for 2 år.
Lars Vike fortsetter gjerne i to år til. Det ga FAU sin tilslutning til!
Sak 4: Julekonsert
• Oppdatering fra konserten:
o Dessverre fikk vi mindre inntekter fra julekonserten enn planlagt. Mulig vi ikke var flinke
nok til å synliggjøre at man kunne gi kontanter.
o Trafikkvaktene fungerte veldig bra! Viktig også med god informasjon i forkant.
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Sak 5: Arrangementer
1. FN-dagen – 2. trinn: FERDIG
2. Julekonsert – 3. trinn: FERDIG
3. Skoledisko – 5. trinn: Representantene skal sette en dato og sette en komite.
4. 7. klasse ball – 7. trinn: Representantene tar kontakt med Nordtvet skole for å begynne
planleggingen.
5. 17. mai – 4. trinn: Representantene skal sette komite. I år er 17. mai kun på Grorud, da kan
arrangementet begynne tidligere.
6. Hudøy – alle
7. Sommeravslutning – 1. trinn (eventuelt 6. trinn)

Sak 6: Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.
Sak 7: Saker til neste møte
Hudøy og status på arrangementer.
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