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Møtereferat 

 

 

Til stede: Anne Mari Lind (8A), Jens KristianHejer(8B), Alina P. Abraminko (8C) 

Trine Ryberg (9A), Elise Elman Aune (9B), Bente Valstad (8B), Sirma Belgic (9c), Honifi Belgic 

(9c), Ingunn Eilertsen (10C) 

 

Forfall: Eden Tezfazion (8A), Henning R. Andersen (9A), Francis Baram Bendu (9B), Mohammed 

Iqbal (10A) , Mohamed Laajab (10C), Per Arne Lindstad (10A) 

 

 

Møtegruppe: FAU 

 

Møtested: Personalrommet på Ellingsrud skole  

Møtetid: 30. november 2015  

Referent: Eirik Haugberg              

Telefon:   90 19 31 72  

 

 

 

Referat fra møte i FAU  

 

1. Godkjenning av innkalling, og referat fra møtet  10. oktober. 

Ingen merknader. 

 

2. Konstituering av FAU- møtet. 

Møtet formelt satt. 

  

3. Valg av leder 

Honifi Belgic (9c) ble valgt som kontaktperson for FAU inneværende skoleår. 

 

4. Kandidatet til skolens Driftsstyre: 

Bente Valstad (fast representant), Cecilia Hovde (fast representant), og Jens 

kristian Hejer (vara) og Susann Skogtvedt Røed (vara) ble av FAU valgt inn.  

 

5. Natteravnsordningen 

Natteravnsordningen videreføres i sin nye form. Det er hygggelig å melde at 

den fungerer godt!  Høsten 2015 er det 9. trinn som har gått/går natteravn, 8. 

trinn overtar i 2016 og har ansvar for hele kalenderåret 2016. Klassekontaktene 

for hhv 8a, 8b, 8c er kontaktpersoner.  

Samtidig ble det spurt om Frivillighetssentralen kan etterstrebe å få andre 

aktører til å "ravne" lørdagskvelder. Det finnes ingen ( oss bekjent hvertfall), 

tilbud for ungdom lørdagskveldene ved Ellingsrud. Derfor "henger" det en del 

ungdommer ved senteret lørdager. Skolen tar det opp med ansvarlige ved 

frivillighetssentralen. 

 

6. Aktivitetsplan for vinteren/ våren 2016 

Det blir skoleball torsdag 18. februar 2016. Skolen arrangerer og klargjør det 

praktiske for ballet, men FAU må være behjelpelig å skaffe vakter fra sine 
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respektive klasser. De klassene som ikke har foreldrerepresentant må også 

skaffe vakter. Her må evt kontaktlærer være behjelpelig med å finne vakter. I 

utg.pkt. trengs det fire vakter fra hver klasse. Skolen leverer ut lister ved neste 

FAU-møte. 

Det er ønskelig med et årlig foreldremøte med god nettbruk som tema. Skolen 

undersøker for å finne gode foredragsholdere. Redd Barna er villige, men 

trneger litt tid på seg for åbekrefte, da de sliter litt med frivilligheten p.t Alna 

bydels ungdomsbase er også behjelpelige. Andre forslag til aktører mottas med 

takk! 

 

7. Nytt fra skolen: Skolen er stolt over særs gode resultater ved høstens 

nasjonale prøver. Gode resultater både for 8. og 9. trinn. Vi er imidlertid 

bekymret for eksamen v- 16, da vi ikke var fornøyd ved sist eksamen. Hard 

jobbing samt endringer i arbeidsmåter internt ved skolen skal hindre svake 

resultatet v- 16. 

 

8. Promotering/markedsføring av Ellingsrud skole 

Skolen v/ ass rektor redegjode for skolens nye facebookside. -Logg deg på og 

følg oss/ bli venn med oss! 

Forslag om mer visuell bruk av skolens hjemmeside ble foreslått som 

promiteringstiltak. - Godt forslag! 

Skolen er opptatt av at det er elever og foresatte som er vår aller beste 

rekrutteringskanal for å nå fram til foresatte/ elever på lavere alderstrinn. 

Framsnakk skolen vår (for det er en knallgod skole vi har)! 

 

 

  

9. Evt.  

Ros til de foresatte som stilte opp som vakter/ guider/ kakebakere for 

elevkvelden skolen holdt 21.oktober ( mest rettet mot årets 8.trinn og neste års 

8.trinn). Godt oppmøte fra neste års 8. trinn. - Bra! Skap entusiasme rundt 

skolen. God jobbing også av skolens ansatte som stilte opp den kvelden med 

div aktiviteter. 

 

 

-Hyggelig at det var bedre oppmøte i FAU denne gangen. Det er imidlertid 

fortsatt STORT forbedringspotensiale. Spre budskapet og skap entusiasme 

rundt foresattes bidrag ved Ellingsrud skole. 

 

Neste FAU-møte berammes til ca 20. jaunar. Innkalling kommer ca en uke før 

møtet. 

 

 

 

Eirik Haugberg. 

 

  

 

 


