
Referat FAU – Ellingsrud skole  
 

Tilstede:  Guri Waalen Borch, Damir Cokovic, ,   Mandana A. Renani, Rebecca Chloe 
Fjellheim, , Silje Luzajic, S, Tove Mette Pettersen, Aziza Kosoni, Marit Halvorsen-
Lowe, Fra skolen: Tsega Gaim Kebreab, Knut Henrik Ytre-Arne (ref) 
 

  
  
Sted:  Ellingsrud skole ved Flerbrukshallen, ansattrommet 
Møtetid 16.11.2022 kl 17-1810 

 

Saksliste: 

1. Godkjenning av referat – godkjent 

 

2. Orienteringer fra skolen 

a. Skolehverdagen: Fokus mot 1.termin - jul, det blir både muntlig og skriftlig eksamen 

neste år,  nye eksamensformer til våren - ny læreplan - mye kursing internt og 

eksternt 

b. Arbeidsuka (3-4 dager) på 9.trinn uke 3(2023) - 8.trinn har jobbskygging – neste møte 

blir det fyldig presentasjon av arbeidsuka.  

Trenger å mobilisere foreldrene til å gi oss arbeidsplasser...  73 elever på 9.trinn, uke 

3 er satt av – skal ha prøvemuntlig for 10.trinn samme uka.  

FAU-representantene oppfordres til å spørre i klassene, bruke opplegg som Tsega 

sender ut.  

Stille krav til både elever og arbeidsplass. 

c. Ball for 10.trinn, torsdag 9.2.2023 

Vi trenger vakter, foreldregruppen kull 2008. Uka før vinterferien, - vakter fra 9.trinns 

foreldre. Sted ikke avklart. Dele opp i to vakter – siste vakta må jage de hjem. 18-

2130-2230 – blinke ut datoen. 20 vakter kanskje. 

d. Spørreundersøkelse om mat - forsinka 

e. Elevundersøkelsen  - 8.november starta den, 10 trinn tar denne uken, neste uke 

9.trinn 

f. Nytt om nye ungdomsskolen – mye møter, diskusjon om hvor store grupperommene 

skal være - mye detaljer, litt frustrasjon, men blir fint. 

g. Bekymringsmail fra Silje M.L. (8A) ang 8.klasse - elevmiljø.  

Skoleledelsen har hatt flere samtaler med foreldre på 8.trinn ang. arbeidsro i 

klasserommet osv, det har vært innført innstramninger fra lærerne,  

Ledelsen har invitert Læringsmiljøteamet fra etaten til å hjelpe til, kartlegging av 

klassene.  

Enkeltvis er elevene fine, noen sårbare. Når man kommer sammen blir det 

konstellasjoner som ikke er fruktbare.  

Avhengig av info fra barneskolen, men det vil alltid ta tid til å få klassemiljøet til å 

sette seg og bli positivt.  

Viktig melding til alle foreldre: Meld bekymring til skoleledelsen, vær aktive og meld 

fra.  

Initiativ fra Silje – ta kontakt med ledelsen på tvers av 8.trinn.  



Marit og Linda ønsker seg en sosial sammenkomst en lørdag i januar – klubben har 

penger til å finansiere dette – pizza osv. Kan skolen sjekke hva slags type midler vi evt 

kan søke på? Lederne kontakte andre FAUer hvordan de gjør det. Økonomisak til 

neste møte. 

Tsega ønsker seg så mye fakta som mulig om hva som skjer hvis man hører rykter om 

uønsket atferd. 

Skolen får skryt fra politiet.  

 

3. Møtedag og tidspunkt – tirsdag 1730 første eller andre tirsdag i måneden fra nyttår 

 

4. Samarbeidsprosjekt med Atlas Kompetanse om involvering av foreldre med 

minoritetsbakgrunn – KH 

 

5. 1740 Foreldrekafe på søndager på klubben -KH 

a. Vellykket oppstart, ca 20 foreldre, fint å møtes, vi gjentar dette hver første søndag i 

måneden fremover, viktig at alle FAU-representanter informerer og slutter opp om 

det, det kan bli en fin møteplass og bygge foreldremiljøet. 

 

6. 1745 Skolegruppemøte 23.11 - se tidligere utsendt mail 

a. Aziza var på forrige møte på Helsfyr, interessant og lærerikt, oppfordrer alle som er 

nysgjerrige og ønsker å lære av andre foreldre andre steder å møte opp. 

 

7. 1750 Nytt årshjul – Hva ønsker vi å gjøre ila. et år? 

a. Skisse til årshjul vedlagt – kom gjerne med innspill. 

 

8. 1800 Natteravnordning –  

a. Litt varierende oppmøte, vi må ta tak i natteravnordningen på nyåret og skape mer 

oppslutning og entusiasme. Kan fokuset ha vært for mye på plikt? 

 

9. I1815 Neste Møtedatoer: 

a. 7.12 - da kommer representanter fra politiet, vi skal snakke om økonomi og mulige 

støtteordninger, og vi får mer info om arbeidsuke for 9.klasse, og vi må undertegne 

taushetsplikterklæringer 

b. NB: fra nyttår vil møtene bli lagt til tirsdager kl. 1730 

 

10. Evt. 

a. Taushetsplikt for FAU-medlemmer, skrive under på - vi ordner dette på neste møte. 

 


