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Møtereferat 

 

 

Til stede: Anne Mari Lind (8A), Rigmor Janne Magnussen (8B), Alina P. Abramanko (8C) 

Trine Rydberg (9A), Elise Elman Aune (9B), Per Arne Lindstad (10A),  

 

Forfall: Eden Tezfazion (8A), Bente Valstad (8B), Sasa Barisic (8C), Henning R. Andersen (9A), 

Francis Baram Bendu (9B), Mohammed Iqbal (10A), Ingunn Eilertsen (10C), Mohamed Laajab 

(10C) 

 

Møtegruppe: FAU  

Møtested:  Personalrommet på Ellingsrud skole  

Møtetid: KL 1800  

Referent: Eirik Haugberg              

Telefon:   90 19 31 72  

 

 

 

Referat fra møte i FAU  

 

1. Konstituering av FAU.  

Møtet formelt satt. 

 

2. Valg av leder 

Det er foreløpig ikke valgt ny leder til FAU. Ingen meldte seg. 

 

3. Natteravnsordningen 

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

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

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

 

4. Gjøremål for høsten 2015 

Elevkveld for 7. og 8. trinn blir onsdag 21. oktober. Det er ønskelig med 

guider/vakter fra foresatte på 8. trinn.  FAU administrerer dette, slik at 

arrangementet går problemfritt. Det ville også vært svært hyggelig om noen 

foresatte kunne bake noen kaker, som vil bidra til å gjøre kvelden enda 

hyggeligere. 

Se vedlagt skriv om aktiviteter for elevkvelden. 

 

5. Eventuelt 

Promotering/markedsføring av Ellingsrud skole 

Vi ønsker å øke tilsøkingen av elever til skolen. Skolens ledelse er opptatt av  

dette, men er avhengig av hjelp fra nærmiljøet, slik at vi får fram hvor god  

Ellingsrud skole er. Det kom noen forslag på møtet og vi vil fortsatt ha inn 

flere gode ideer. 
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Dårlig oppslutning 

Det var dårlig oppslutning på årets første møte. For at vi skal få til et godt 

FAU-år må vi få til et tettere samarbeid. Vi ber om at hver klasse stiller med 2 

representanter ved neste møte. Neste møte blir i november. Dato fastsettes 

senere. 

 

  

 

 


