
Referat FAU – Ellingsrud skole  
 

Tilstede: Marit Halvorsen-Lowe ;Linda Pettersson ; Damir Cokovic;Liv Synnøve Aurland;Knut 

Henrik Ytre-Arne;Aziza Kosoni ; Tsega Gabreab 

 Guri Waalen Borch; Rebecca Chloe Fjellheim;  

 FAU-Leder Knut Henrik Ytre-Arne og -nestleder Liv Aurland 

  

Sted:  Ellingsrud skole ved Flerbrukshallen, ansattrommet 

Møtetid 10.01.2023 kl 1730-1900 

 

Saksliste: 

1. Godkjenning av referat 

a. Godkjent 

2. Skolen orienterer v Tsega 

a. Gladsaker- Skolen har lyst ut en del stillinger grunn er for permisjoner og valgt andre 

veier og flyttinger. Dette er også for å styrke spesielt 8 klasse. Det er mange som har 

vist sin interesse.  

b. 1 mars er det informasjonsmøte om eksamen for 10.trinn. Elever og foresatte skal 

delta på møtet.  

c. Foreldremøte 9.trinn blir holdt rett i begynnelsen av mars. 

d.  8. og 9. trinn skal velge FAU representanter før sommeren. 

e. Informasjonsmøte for nye 8.trinn (kull 2010) bør FAU inviteres slik at det kan få satt 

fokus på å velge FAU representanter.  

f. Ball for 10.trinn er 9 februar, klassekontakter for 9 klasse må ordne med vakter. 

Trenger 6 første del av kvelden, og 8 siste del av kvelden. Finnes det en veileder for 

hva man skal gjøre? Trenger personer til å rydde og vaske, FAU stiller seg bak om vi 

dette kan være på Ellingsrud ungdomsskole. Noen fra skolen vil være til stede i fjor.  

Tsega sender over informasjon om kjøreplan og hva som bør gjøres.  

g. Det har vært fyrverkeri (crackling balls) kasting på skolens område. Det er viktig at 

skolen og hjemme samarbeider for at dette ikke skjer. Foreldre har ansvar for at 

barn ikke får tak i dette og skolen kan holde øynene åpne. Skolen har ikke lov til å 

ransake elever. De følger opp hvis de ser noe og tar kontakt med foreldre.  

h. Læringsmiljø 8 trinn: I perioder har det vært mye vikarbruk. Foresatte har uttrykt 

bekymringer. Skolen informerer om at det har skjedd mye positiv endring den siste 

tiden. Skolen har klart å rekruttere lærere og assistenter. Det har også vært tett 

samarbeid med læringsmiljø. Selv om det har vært en del vikarer så har man klart å 

få formidle det faglige og fått elevene til å mestre mye av det som er forventet på 

8.trinn. Det har vært bekymringer for resultatene for NP. Resultatene på Nasjonale 

prøver viser det elevene har lært frem til 8.trinn. Vi ser år etter år at vi klarer å heve 

resultatene fra 8.trinn til 9.trinn, både i lesing og regning i NP. 

i. Pandemien kan ha bidratt til at det er det sosiale har blitt noe endret.  

j. Overføringsføringssamtale med barneskole til ungdomsskole bør settes i fokus. 

Hva kan gjøres her?  

FAU ønsker å følge opp dette på neste møte, med en redegjørelse fra ledelsen for 

hvordan de ønsker å sikre at informasjonen fra barneskolene er god nok når nye 

klasser settes sammen. 

3. Økonomi,  



a. Foreningen FAU Ellingsrud skole ble stiftet i dag 10.01.2023 

b. Det ble avholdt valg av styre: 

i. Leder: Knut Henrik Ytre-ARne 

ii. Nestleder: Liv Aurland 

iii. Kasserer: Damir Cocovic 

iv. Sekretær: Rebecca Fjellheim 

c. De utsendte vedtekter ble vedtatt 

d. Styreleder registerer foreningen i Brønnøysund så snart som mulig slik at FAU bli i 

stand til å søke støtte osv. 

4. Møtedatoer for våren 

a. Tirsdag 14.03.22 kl 1730 -1800 

b. Trinnfest for 8 klasse 21 jan  

Låner klubben, fått midler fra klubben, viktig å spørre andre foreldre med erfaring 

om 8.klasse-foreldrene trenger innspill. 

Eksempel på invitasjon til trinnfest vedlagt. 

c. Dato? Valg av FAU for 8 klasse 

d. 12 februar Foreldrekafe 

e. 12 mars Foreldrekafe 

 

5. Info om foreldrekafe 

a. Vi var litt færre en sist, Atlas kompetanse hadde snakket med flere foreldre med 

annet språk.  

b. Det er hyggelig å sitte å skravle  

c. Atlas kompetanse ønsker å være med videre. Det er mulig at det blir hjemmebesøk 

hos noen, dette er noe som de jobber med.  

d. Forslag om at skolen skriver også dato og kl når de sender skolemelding.  

6. Oppdater årshjul med datoer foreldrekafe osv 

7. Referat fra møte om Natteravn mellom de tre skolene 

a. FAU ønsker støtte fra skolen informerer om Nattravn 

b. FAU ønsker også at lister blir bedre.  

c. Alle skolene var på møte, Bakås Ellingsrudåsen og Ellingsrud.  

i. Det ble klart at det vil være noen «super-gåere» 

ii. Det var også nevnt at det blir lagt opp oppgaver der det blir satt opp at man 

kan velge litt selv.  

iii. Vi å endre måten vi snakker om Natteravn på. Må få inn at dette er frivillig 

informere at det er et ønske fra politiet at det bør være mer synlig voksene. 

8. Evt 

a. FAU leder og nestleder ønsker å få en tilbakemelding på om man ikke kan møte på 

møter som er satt opp. Det bør minst komme 1 person fra hver klasse.  

b. Leder setter opp en Spond-gruppe for FAU, for å se om det kan bedre oppmøtet, at 

det blir vanskeligere å glemme at det er møte. 

c. Ønsker at vi tar opp hva det er å ha et verv. 


