
Referat FAU – Ellingsrud skole   

  

Til:  David Hejderup ;Silje Molund Luzajic  ;Laial Janet Ayoub ;Kurtish Iljazi ;Marit 

Halvorsen-Lowe ;Linda Pettersson ;Guri Waalen Borch ;Damir Cokovic; Liv Synnøve 

Aurland; Rebecca Chloe Fjellheim;Knut Henrik Ytre-Arne; ;Samina Saleem ;Luul 

Ahmed Osman ;Jeanette Andresen ;Mandana A. Renani;Aziza Kosoni ;Tram Vuong 

;Naowarat Sribunrueang,   

  

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

    

Sted:   Ellingsrud skole ved Flerbrukshallen, ansattrommet  

Møtetid  14.03.2023 Kl 1730-1800  

Til stede: Damir, Tsega, Jeanette, Rebecca, Marit, Knut Henrik (ref) 

  

Saksliste:  

1. Godkjenning av referat  - godkjent 

  

2. Skolen orienterer v Tsega  

a. Elevundersøkelsen  

Presentasjon vedlagt. 

Noen hovedpunkter 

Skala går fra 1-5, resultater under 3,9 indikerer ting å jobbe med 

Høy svarprosent blant elevene. 

Måles mot snittet i Oslo, som er det høyeste i landet. 

Trivsel:  

Positive tall for 9.trinn – godt å se at tiltakene vi har satt inn funker 

«Noen å være sammen med» skårer bra – positivt å motvirke ensomhet 

Motivasjon: 

Lave tall for 8.klasse og 10.klasse – kanskje har overgangen til erstatningsskolen vært mest negativ 

for de eldste: ikke kantine, ikke mulighet til å gå på butikk osv. Ting de har gledet seg til.  

Mange som ikke gleder seg til å gå på skolen, det er ikke bra,  absolutt noe å jobbe med. 



Tall for støtte fra læreren er lave – dette er en skuffelse for mange 10.klasse lærere – skolen jobber 

med hvordan dette skal tas tak i. Det er mer frustrasjon blant 10.trinn nå enn før. Det samme gjelder 

tall for arbeidsro, jobbe godt i timen. Mye å snakke om for lærere og elever i fortsettelsen.  

Men også her er tallene bedre på 9.trinn.  

Fine tall på støtte fra hjemmet/foreldre osv. 

Tallene følger veldig snittet for Oslo. 

Det verste tallet er om elevene føler de blir involvert i læringen, dette er et satsingsområde for 

skolen nå.  

Mobbing: 

Oppsettet litt annerledes, viser hvor stor prosent av elevene som har opplevd mobbing. Også her 

høyere tall for 8. og 10.trinn, sjokkerende høyt spesielt for 10.trinn. Dobbelt så høyt som snittet i 

Oslo. Skolen syns dette er krise, vi vet det har vært vanskelig på 10.trinn, sliter med hærverk, sosiale 

medier, utestengning, men dette er også blant jentene, og veldig skjult, krevende å få innsyn i.  

På 9.trinn er tallet lavere enn 5 %, og da blir det ikke oppgitt pga personvern. 

Oppsummering: 

Undersøkelsen jobbes videre med, med elever, og blant lærere. Skolen er pålagt å jobbe med tiltak 

knyttet til undersøkelsen. 

Interessant å se at det ikke alltid er der det er størst bekymring blant foreldrene at det er størst 

problemer, nyttig å få kvalitetssikra tall. 

b. Utfordringer ved skolen  

Vaping: vi har ikke lov til å ransake elevene, vi har oppfordret foreldre til å følge bedre med, kontakt 

med ruskoordinator Jonas i bydelen (som også kommer på foreldrekafe) som kommer og informerer 

Lekeslossing: nulltoleranse, vi har hatt oppfølging, utvisning, men det er en sterk kultur ved skolen 

som vi jobber med å endre. Vi reagerer veldig tydelig på filming, at det ikke er greit. Vi gir alle slike 

filmer til forebyggende, de kontakter elever og foresatte. 

Snitchekultur: Vi jobber med holdninger rundt varsling – at det er noe annet et snitche. Vi vet dette 

er vanskelig. Alle foreldre som får vite om hendelser oppfordres til å snakke med Tsega. 

c. Tiltak resten av skoleåret  

Se liste i Presentasjon. 

d. Hva gjør skolen på rusfeltet?  

I kjølvannet av foreldrekafe kom det ønske om mer info om hva skolen gjør. 

• Vi har oppstart i 8klasse, om grenser, rus osv 

• Vi tilpasser informasjonen til hver trinn, ulike tiltak pr trinn. 

• Veldig viktig før sommerferien for 9.klasse, den sommeren er ofte viktig. 

• Vi har hatt veldig lite problemer med rus på skolen, men pga vapingen ser vi nå at vi må 

jobbe mer med dette. Noen lærere syns også det er vanskelig å snakke om fordi de ikke har 

egen erfaring. 



Ønske fra FAU om at man jobber med prosjekt – der noen blir pålagt til å snakke om rus fra begge 

sider, for å skape større engasjement. Flere foreldre har gode erfaringer med dette fra egen skoletid. 

Invitere tidligere rusmisbrukere til samtale, miljøterapeut? 

  

3. Møte med andre frivillige tiltak for ungdomsmiljøet på Ellingsrud (Knut Henrik)  

Kort info om at Bjørn Engstrøm har invitert Klubben, Forandringshuset, Idrettslaget, Kirka, 

Frivillighetssentralen til et par møter der temaet er hvordan vi bedre kan samarbeide for å bedre 

ungdomsmiljøet på Ellingsrud, spesielt rundt senteret og i helgene. 

Konkrete forslag til bedre samarbeid blir utviklet, og det er et ønske om større engasjement også fra 

foreldre og FAU knyttet til Natteravn, også flere dager i uken. 

  

4. Natteravn  

a. Status: Fremdeles stort behov for Natteravn, alle instanser ønsker at vi skal ha dette. 

b. Vi har noen ildsjeler i Silje og Liv som har drevet dette, de har gjort en stor innsats. 

c. Det har vært økende frustrasjon rundt at foreldre opplever dette som ubehagelig, 

som tvang, og det har oppstått behov for en endring i hvordan ordningen drives. I 

januar møte  med ansvarlige for barneskolene og ungdomsskolen der vi ble enige 

om  

i. Fokusere på positive gåere – finne rapporter på positive 

ii. Fokusere på valg av dag – annen bruk av spond 

iii. Understreke at dette er frivillig – annen tone i omtalen 

d. Hatt møte med andre frivillige org (se sak 3) – behovet for mer Natteravn er stort, 

fått mer støtte fra Natteravn sentralt, vaffelsteking osv, mer positivitet rundt dette. 

Dette er levert, men fremdeles lite som har skjedd, og vanskelig å vite om 

endringene er iverksatt. 

e. Stor frustrasjon i enkelte klasser fordi folk er utkommandert, liste er delt med alle, 

ingen er forberedt eller motivert, og dette skaper masse frustrasjon og ekstrajobb 

for klassekontakt med å drive skadekontroll – også for barneskole 

f. Samtidig er det startet en Facebookgruppe der det nå er over 100 medlemmer, som 

er positive til ordningen. Vi ønsker at denne brukes mer i utvikling av Natteravn på 

Ellingsrud. 

Vedtak: 

• Det er et stort arbeid, og FAU mener at vi må prøve å finne en bedre ordning. Det er et 

potensial, det er ønske om å gå på ukedager, og det er behov for det 

• Knut Henrik finner ut hva som har skjedd med den veldig negative innkallingen, og 

konsekvensene dette har – evt stryke vaktene og starte på nytt. 

• FAU ønsker å undersøke om andre kan overta ansvaret for Natteravn, fordi det er stor 

frustrasjon med slik dette nå drives. 

• Knut Henrik tar kontakt med Bente Hagen som har opprettet Facebook-gruppe om det er 

mulig å få til et møte blant de Facebookmedlemmene der vi kan finne hvordan ordningen 

kan forbedres. 

  



5. Foreldregruppe gutter 9 trinn (Damir)  

Damir ønsker å arrangere et foreldremøte for foreldrene til gutter på 9.trinn for å sammen snakke 

om hva foreldrene kan gjøre for å bedre miljøet. 

FAU syns dette er en god ide, og ønsker Damir lykke til med dette. 

  

6. Info om foreldrekafe (Knut Henrik)  

a. Rekruttering 

Vi trenger klasselister fra alle klasser, med oversikt over hvem som har vært på kafe, og hvem som 

bør ringes. Atlas Kompetanse kan gjøre jobben. De ringte alle foreldre i en klasse før sist kafe, det 

resulterte i rekordoppmøte 

b. Tema neste gang er også rus – datoen er 23.4 

c. ønske om kafe på andre ukedager enn søndag, men da trenger vi engasjerte foreldre 

som kan drive det, til diskusjon på neste foreldrekafe/FAU-møte 

  

7. Økonomi 

Vi er godkjent som forening i Brønnøysundregistrene og kan slik sett utvikle egen økonomi. Utsatt til 

neste møte – uten engasjerte foreldre har vi ikke behov for mer penger til tiltak. 

  

  

  

8. Oppdater årshjul   

Neste FAU er 9.5 

Foreldrekafe 23.4 

  

9. Evt  

Dårlig oppmøte på FAU 

• Dette er det andre møtet med ny møtetid, og aldri har det vært så få. 

• Knut Henrik tar en ringerunde til andre FAU-medlemmer for å avklare deres engasjement. 

• Skolen er pålagt å ha et FAU, og det er ikke bra for alle de klassene som ikke er representert, 

for de foreldrene vil ikke bli hørt i møtene. 

• Ved behov får vi arrangere nye foreldremøter med valg som hovedtema. 

  

  

 

 


