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Referat fra FAU-møte 23.09.19 

 

Tilstede: Representantene som er merket med gult i lista nedenfor var tilstede 

I tillegg deltok rektor Elisabeth Dullum og ass.rektor Cathrine. T. Thingnes 

 

FAU-representanter 

2019-20 
    

  FAU Vara 

8A Mona Hagen   Karianne W. Gammelsrud   

8B Finn Roar Halvorsrud    

8C forfall Inga Ormstad Berge de Galvez 

(driftstyret)  

  

8D forfall Ida Tolgensbakk   

8E Helen Said Mohammed    

  
  
9A 

Ove Møllerhagen  Else Marie Brodshaug  

9B Heidi Håland Robertson  Trine Høie  

9C Anita Sofie Fenne  Aaste Kveseth 

9D Magny Solhjell Frøystein Astrid Wergeland  

9E Elizabeth Engen Jorunn Blindheim 

  
  
10A 

Ove Hildrum (skoleball) Tove Godø  

10B Tove Lill Stendal  Berit Bottolfsen Nordahl  

10C Kristin V. Evensen  Trude Johnsen  

10D Stine Gabrielsen  Linda Marie Nordsveen  

10E Aseel Sabah Kadim Hossein Javid Samadi  
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Sak 1: Godkjenning av innkalling 

Innkalling godkjent.  

Det er ønskelig å få referat og innkalling på mail dette skoleåret. 

 

 

Sak 2: Nytt fra skolens ledelse 

Rektor informerer – Seks elever har vært på elevkonferanse i regi av satsingen U22, 

trygge og nære ungdomskoler. Vi har fått 50 000 til skolen. Elevene har også sagt noe 

om  hva en  god skole er for dem. De ønsker mer tverrfaglighet, tydelighet rundt hvorfor 

får du anmerkning og bedre luft i klasserommet. 

  

Vi får ikke bygd kantine, har ikke bygg til det, frokost og lette tinevarer blir utvalget. 

  

Skoleåret fått ny inndeling:  

4 bolker etter fagfornyelsens overordnede mål: Folkehelse og livsmestring, demokrati og 

medborgerskap og bærekraftig utvikling.  

Første periode har overskriften  Folkehelse og livsmestring med temaene:   

- 8 trinn: Røtter og boka om meg 

- 10 trinn: Mitt liv om 10 år, hvor er jeg på jobb og i livet.  

- 9 trinn: Feed the world  

  

Det har vært godt oppmøte på foreldremøtene. Vi har fått tilbakemelding fra 

8.trinnsmøtet og det tas med til lærerne og neste FAU 

  

Frokostservering starter fra i morgen (gratis og enkelt), hver mandag, tirsdag og onsdag. 

  

Høstferieskole, mandag tirsdag og torsdag. Påmelding, vi søker om midler fra 

utdanningsetaten 80 000,- 

Fifa2020 og Nintendo switch, malekurs, bordtennis, matematikk- og skrivekurs er noen 

av valgene elevene har  

 

Nærvær, sterkt fokus på Apalløkka, vi flater ut på statistikken, lite skulking, jobber med 

å finne de som har 'vondt i magen'.  

  

MOT-programmet er i gang på Apalløkka, i starten er det  mest på 8 trinn, utdanner nå 

coach nr 4, programmet består av 6 moduler i 8. klasse, og deretter 3 pr år i de neste 

trinnene. Bygge robuste ungdommer Det handler om å bry seg, si nei og ha mot til å leve. 

Skolen er også med på programmet "Skolen som samfunnsbygger". I den forbindelse skal 

det arrangeres et folkemøte av MOT for alle som ønsker det i lokalmiljøet 

  

Fotografering blir 10.-11. oktober, skolekatalog. 

  

 

Sak 3: Valg av leder, Ove Møllerhagen valgt. 

Møteform, vi bruker sosiale medier i forkant ( innkalling pr facebook ) og som kanal for 

infoutveksling, referat på omgang, vi holder tidsplanen, ryker den utsettes sakene til neste 

mnd. Vi møtes en gang i mnd.) Det er ønskelig med innkalling og referat på mail også  
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Sak 4: Valg av nestleder 
Mona Hagen 8A valgt. 
  

Sak 5: Valg av repr. til Driftsstyret (DS)  

3 politiske, 2 foreldre, 2 elever, rektor + referent. 
Inga Ormstad Berge de Galvez foreldrerepresentant, og Ove Møllerhagen foreldrerepresentant, 

velges for 2 år.   

Mona Hagen og Astrid Wergeland vara.  

(Leder vil ha kontinuitet, leder FAU ønsker inn.) 

  

Sak 6: Valg av repr. til Skolemiljøutvalget (SMU)  

1 politisk, 4 elever, 2 ansatte og en fra FAU 
Kristin V. Evensen valgt, Astrid vara 

  

Sak 7: Informasjon om FAUs årshjul.  

Ove Møllerhagen presenterer de ulike dreiebøkene.  

Fordeling av personer til de ulike gruppene. 

  
Natteravnskomité som har det øverste ansvaret for å arrangere natteravnsvandringer utover året. 

Minimum 2 personer bør sitte i denne komitéen. Tove Lill Stendahl og Ove Hildrum 

  

Nyttårsballet (Ammerudklubben) 12 desember 2019, trolig nytt sted i år, viktig at vi er 

minst tre personer her, litt logistikk, mye oppfølging av klassekontaktene, 5 vakter fra 

hvert trinn, starter opp asap, orienterer FAU underveis. 

  

Årets FAU konkluderte med at yrkesmessa bør gjennomføres før jul, slik at det ikke 

kommer for tett opp til endelig frist for søknadsfrist til videregående skole. 2-tre personer, 

denne gruppa må i gang asap, rapportere løpende. Anita Sofie Fenne, 8B Finn Roar 

Halvorsrud, ( kontakte Kjell-Ove Hauge på Kuben ) 8A Karianne Gammelsrud 

Motivasjonskvelden har vanligvis vært avholdt på vårparten og vart ca en time fra 17 til 18. I 

2019 avholdes den i månedsskifte mai/juni. Min 2-3 personer. Trude Johnsen, Tove Lill Stendahl, 

Else Brodshaug 

Klassetur. I fjor kom det fram et ønske om å jobbe for å få til klassetur for elevene igjen. Det 

trengs noen som kan jobbe med dette opp mot driftstyret og skolen.  

Nærmiljøgruppe/skoletur ( foreldregruppe og nabolag ) knytter skole og nærmiljø mer sammen, 

idrettslag og VPO, liten million til utbedring av skolegården. Vi ønsker å ha med naboene.     

Vitnemålsutdeling, to fra FAU Gruppe. Dato fastsatt:18.06 kl 18:00, 4 personer inn der. 

Elizabeth Engen 
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FAU-representanter 

2019-20 

 Oversikt over verv, grupper, oppgaver 

  

  FAU Vara 

8A Mona Hagen  

Nestleder FAU, vara driftstyret, 

skoleball 

 

Karianne W. Gammelsrud   

Yrkesmessa 

8B Finn Roar Halvorsrud  

Yrkesmessa 

  

8C forfall Inga Ormstad Berge de Galvez 

Foresatterepresentant driftstyret  

  

8D forfall Ida Tolgensbakk   

8E Helen Said Mohammed    

  
  
9A 

Ove Møllerhagen  

Leder FAU, vitnemålsutdeling 

Else Marie Brodshaug  

Yrkesmessa, motivasjonskveld 

9B Heidi Håland Robertson  Trine Høie  

9C Anita Sofie Fenne  

Yrkesmessa 

Aaste Kveseth 

Yrkesmessa 

9D Magny Solhjell Frøystein Astrid Wergeland  

Vara driftstyret 

Vara SMU 

9E Elizabeth Engen 

Vitnemålsutdeling 

Jorunn Blindheim 

  
  
10A 

Ove Hildrum 

Skoleball, natteravn 

Tove Godø  

Motivasjonskveld 

10B Tove Lill Stendal  

Natteravn 

Berit Bottolfsen Nordahl  

10C Kristin V. Evensen  

Foresatterepresentant SMU 

Trude Johnsen  

Motivasjonskveld, yrkesmessa 

 

10D Stine Gabrielsen  

Skoleball 

Linda Marie Nordsveen  

Skoleball 

10E Aseel Sabah Kadim Hossein Javid Samadi  
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Sak 8: Praksis for klassenes facebook-sider.  

Hva er godt innhold og god informasjon? 

Dette er en informasjonskanal for FAU og klassene, her legger vi ut referater og 

oppdateringer fra de ulike undergruppene. Dette er ikke et sted for å diskutere 

enkeltsaker, de tas med skolen direkte, vi holder diskusjonen på et objektivt nivå. 

 

Sak 9: Klasselister – regler for håndtering av klasselister 

Ønsker at vi lager egne FB grupper for klassene, bruke dette som infokanal, ved siden av 

skolemelding fra lærerne og skolen. 

 

Sak 10: Hvordan få et enda bedre oppmøte på FAU-møter?  
Hvordan skal innkallingen sendes ut? Mail, facebook? Det kom fram i møtet at det er 

ønskelig å få innkalling på mail i tillegg til at det er informert om i facebookgruppa 

 

Sak 11: Eventuelt 

Forskningtorget – Det er et ønske om at skolen skal la elevene delta på dette 

Lokalhistorie – Det er et ønske om at man i enda større grad bruker nærmiljøet og dets 

ressurser som et supplement i opplæringen 

 

 

 

Ove Møllerhagen 

referent 


