
Referat FAU 19/9 -18 Ellingsrud skole 

 

Tilstede: 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, 10A, 10B, 10C 

Ikke tilstede: 8A  

Referent: Kristoffer Kronberg 

 

1.Info fra ledelsen v/ Assisterende rektor Ingjerd Tesaker 

Som det ble informert om på foreldremøtene i høst, har skolen tatt i bruk Meldingsapp. Informasjon 

finner du på skolens hjemmeside. Skolesms er fortsatt i bruk. 

Skolen er behjelpelig med lokaler til arrangementer for klasser eller trinn. 

Alt av nyheter blir lagt ut på skolens hjemmeside. 

Kantina er mye brukt av elevene. Det kan oppstå kø, men elevene har tid til å spise. 

Kantinekortet kan nå fylles opp med vipps. Dette er nytt for i år! 

Skolen oppfordrer fortsatt til at elevene skal ha med matpakke. 

Ordensreglementet er likt Osloskolens. Her er det noen endringer fra i fjor. Mest ordlydsendringer i 

noen paragrafer.  

Skolen samarbeider med ulike organisasjoner ved behov For eksempel. Røde Kors, Ungdom mot vold 

osv. 

Skolen har også egne rutiner som fungerer godt. Innlevering av mobiltelefon.  

Neste møte er 9/10 felles med FAU Ellingsrudåsen og Bakås skole på klubben. Dit kommer også 

SALTO v/ Eivind Fivelstad og skolenes politikontakter. 

Forslag fra FAU: Kan andre organisasjoner eller foredragsholdere også inviteres? Agendaen for dette 

møtet er satt og det blir vanskelig å få inn noe mer  

Skolens fremtid? Planer om rehabilitering med oppstart høsten 2019 for hele skolen, sløydsalen/k&h 

er under renovering nå etter brann. 

 

2.Valg av leder og nestleder  

Presentasjon av representantene. 

Leder: Heidi Jenssen 

Nestleder: Tommy Klemp 

  

Natterravn 

Det er frivillig å gå natteravn. 1/3 del møter for å gå. Viktig med god informasjon.  



Hvordan nå alle foresatte? 

Det ble opprettet en Natteravngruppe: May-Britt og Liv-Synnøve. 

Sette opp datoer, og hvem som skal gå natteravn når. 

Forslag om samarbeid mellom skolene i området. 

 

Eventuelt 

1)Forslag fra FAU –  Arrangere Halloweenparty på skolen.  

Bra tiltak for å inkludere de som står utenfor. 

Hva ønsker elevene? Klassevis eller trinnvis. 

FAU vil at elevrådet lufter dette, og kommer med tilbakemelding med ønsker om innhold. 

Andre arrangementer som kan bidra til et bedre klassemiljø/skolemiljø er også aktuelt. 

 

2) Det blir opprettet en Facebook-gruppe for FAU`s medlemmer for å holde kontakten mellom 

møter.  

 

3) Info om FAU- kurs. Hva er agenda innhold på kurset 18/10 (Fyrstikktorget). 

Se link for mer informasjon: http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2014/06/OsloKFU-Brosjyre-

20161.pdf 

 

4) Henvendelse fra Grønn Festival (Naturvernforbundet) om FAU eller skolen ønsker å bidra med 

noe.  

FAU`s forslag: Informere om festivalen på skolens hjemmeside, og oppfordre beboerne på Ellingsrud 

om å vise interesse for den. 

 

5) FAU drøftet muligheten for en egen festival her på skolen. For eksempel en musikkfestival 

Dette må drøftes mer. 

 

Neste møte er 9/10 kl.17.30 felles med FAU Ellingsrudåsen og Bakås skole på klubben. Dit kommer 

også SALTO v/ Eivind Fivelstad og skolenes politikontakt  


