
FAU-møte 7.februar 2018 

- Behov for 6 foresatte fra 9. trinn som vakter ved årets 10. trinns Vinterball, hvordan 
er ståa? Det har kommet inn ønske om mer detaljert beskrivelse av hva 
foreldrevaktene skal gjøre. 

o 15.februar. Kl 17.30-23.30. 6-12 foreldrepartnere fra 9.trinn 
o Herrenes tale, damenes tale, toastmaster. 3-retters middag, velkomstdrink, 1 

brus til maten 
Oppgaver:  

 Garderobevakt 
 Bistå på kjøkkenet, servering ut/inn 
 Kjøre kjøkkenmaskiner 
 Vakt/hjelp til kiosk (1 pers) 
 Hjelpe til å rydde bort bord og stoler til dans (4 pers) 

Navn på vaktene skal sendes til skolen. 
 
- Natteravn - hvordan har det fungert så langt? Er Bakås og Ellingsrudåsen med nå? 
Fortsette som nå ut dette skoleåret. Ca. 50% oppmøte. Bakås er med. 
 
- Økonomi - oppdatering penger til 10-trinns tur til Hudøy. 

o Fått inn 525 kr fra kakesalg 
o 13.000 kr, Norske talenter 

 
Hva skal FAU ved Ellingsrud skole ha fokus på?  
Skape møteplasser på tvers av barneskolene, slik at foreldrene blir bedre kjent FØR 
ungene starter på ungdomsskolen. 
Hvordan få dette til? 
17.mai: Ungdomsskolen bidra med noe underholdning? 
Kan barneskolene ha felles arrangementer gjennom skoletiden? Aktivitetsdager? 
Alle tenker litt til neste møte på hva vi kan gjøre for å bedre samarbeidet mellom 
skolene. 
Engasjere Klubben mer? 
Sende spm til foreldre; hva vil du gjøre for at barnet ditt skal ha det bra? Trives, ha 
noe å gjøre I nærmiljøet? 
 
 
- Eventuelt  

  Liste over FAU-representanter er endret på hjemmesiden. Nå ligger 
kun navn på representantene med mailadressen til disse. 

 Elevundersøkelsen 
o Positivt: Mestring 86,5 opplever mestring. Ligger høyere enn 

bl.a Oslosnittet 
o Støtte fra lærer. 85% opplever støtte fra lærere. Litt under 

skolegruppe c, høyere enn Oslo 
o Vurdering for læring. 58% opplever dette. Best resultat på 

10.trinn. Ligger omtrent på Oslosnittet 
o Mobbing. 5,1 % opplever ukentlig mobbing, Ca 10 elever. 8,7% 

opplever mobbing månedlig eller oftere. 3,6 melder 2-3 ganger 
på mnd. Totalt 17 elever. 

o Klasse 9a melder 100% mobbefritt! 
o 5 saker på 8.trinn på § 9a 
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o 1 sak på 9.trinn på §9A 
o 1 sak på 10.trinn på §9a 

 

 Tiltak: Involvere klassene og elevrådet 

 Polarisering mellom barneskolene 

 Kultur og bakgrunnskonflikter 

 Identifisering av elevene – elevsamtaler 

 Workshop, foreldremøte 8.trinn I mars 2018 

 Hvilke saker er håndtert av ledelsen, oppfølging etter §9a 

 Ny questback I uke 7 
 
Nasjonale prøver: 
Lesing: Resultater på 9.trinn: Ingen på nivå 1. 5,8% på nivå 2. Nivå 4 og 5: 53%. 
Veldig bra, 
Regning: 8,6% på nivå 1 og 2 
Økning på alle nivåer. 
Strategier for 2018: 

 Videreføring og videreutvikling av skriving og lesing I alle fag. 

 Skriverammer 

 Lesebestillinger 
 Regning I alle fag (UiU) 
 Sikre ønsket læringseffekt av alt vurderingsarbeid 

 Det kommer en foreldreundersøkelse I mars/april 
 

 

 


