
FAU møte 9/1-19 

 

Tilstede: 

Gunvor Brinch, Heidi Jenssen 8D 

Tommy Klepp 8B 

Monica Garthe, Fadila Mahnin 8A 

Kristin Antwi 8C 

Malin Skodje9B 

May Britt Kjernsli 9C 

Cecelie Vestvik-Hejderup 10C 

Yvonne Stikbakke 9A 

Ingjerd fra skoleledelsen  

 

 

Saksliste 
1 .Info fra skolen: 

-Ball, torsdag 7 februar. Foresatte på 9’ende trinn har ansvaret. 

 kun for 10.trinn 

 6 vakter 1730-2100 

 8 vakter 2030-00.00 

 Fotograf? Er det noen foresatte som har dette som hobby som kunne tenke seg jobben? 

 Frist for vakter og oppgaver innen 1.februar. 

-Rehabilitering av nybygg 

 Skolen er ikke helt fornøyd med forslagene skolen fikk i høst. Løsningene virket litt 

lettvinte. Skolen er i dialog med prosjektleder med hva som bør prioriteres i det videre 

arbeidet. Skolen ønsker å forhindre ytterligere forringing av skolegården.  

 Oppstarten er dermed utsatt til høsten 2020. 

 Møter med brukergruppen avholdes i mars, april og mai 

 Datoer undersøkes, Heidi Jenssen sjekker om hun kan representere foreldregruppa. 

-Foreldreundersøkelsen 

 framgang på alle punkter sammenlignet med året før. 

 Skolen er fornøyd, kunne vært større oppslutning, men ganske likt som resten av Oslo. 

 Snittskåret til skolen ligger jevnt litt over snittskåret i Oslo sammenlagt. 

 41,4% har svart 

-Elevundersøkelsen 

 skolen er ikke fornøyd med tallene, spesielt ang mobbing. De voksne får ikke vite og 

elevene tør ikke si fra. Skolen ønsker å sette inn noen tiltak via aktiviteter, kursing, 

etc. Trivselen har gått noe ned i forhold til tidligere år 

 Skolen ønsker å øke elevinvolveringen. Samt at elevrådet plukker ut noen av de 

svakeste områdene som elevgrupper skal jobbe med på seminarer.  

 Området «støtte fra lærerene» er for svake. 



 Skolen mistenker at ikke alle elevene forstår hva/når det gis tilbakemelding og 

vurdering. Vet de hva det betyr og kan de kjenne det igjen når de får det? Resultatene 

er for lave og skolen vil jobbe videre med dette. 

 212 av 228 elever har svart. 

-Trivselstiltak 

 kantine hver dag, to mikrobølgeovner og en vannkoker til medbrakt. 

 Klassekasser i hver klasse m hoppetau, fot- basket- og softball, kritt, bordtennisutstyr. 

 Turneringer to ganger i året. En fotball- og en kanonballturnering. 

 Økt inspeksjon med åpent «betjent» mediatek. 

 Frokost- og leksehjelp. 

-Kort. div info 

 Hudøy-pengebidrag/innsamling. 10’ende trinn reiser andre uka i august. 

«Gratisprinsippet» er gjeldene, skolen betaler for alle uansett, men det er alltid fint 

med bidrag via innsamling eller salg av kaker etc.  

 Elevdødsfall: Det har kommet mange gode tilbakemeldinger fra elever og foresatte om 

skolens håndtering. Sogneprest, helsesøster, rådgiver, lærere og ledelse var sammen 

med de som ønsket å komme til skolen søndag kveld, da skolen fikk meldingen. Det 

ble avholdt minnestund på skolen onsdag før jul. Kirken og klubben har hatt åpent på 

bestemte dager i førjulstiden og romjulen i forbindelse med sorgarbeid.  

 

2.Tilbakemelding fra Elevrådet og videre arbeid med "trivselstiltak". 

 Heidi kontakter elevrådet ang trivselstiltak. Elevene bør få si noe om hvilke aktiviteter 

de ønsker seg som er relevante for dagens ungdom. 

 

3. Eventuelt. 

 natteravn. 4 januar, Mariannes pub var stengt. Dermed fikk ikke ravnene gått.  

 

 


