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Referat FAU-møte onsdag 16.10.19 klokken 17.30 – 19.  

 

Til:  

FAU-representanter 2019-20 (de som er markert gul var til stede). 

  FAU Vara 

8A Mona Hagen  Karianne W. Gammelsrud   

8B Finn Roar Halvorsrud Ruchi Mathur 

8C Inga Ormstad Berge de Galvez    

8D Ida Tolgensbakk  Konstanse Larsen 

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 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  

 

 

Sted: Personalrommet            Referent første møte: Jorunn Blindheim 

 

Sakliste:  

Sak 12: Godkjenning av møtereferat. Ingen innsigelser. 

Presentasjonsrunde.  

 

Sak 13: Godkjenning av innkalling. 

Rektor beklager at hun glemte å invitere 5 av repr. på 9.trinn til dette møtet. De uteble fra 

maillista.  

 

Sak 14: Nytt fra skolens ledelse 

Rektor orienterte om nominasjonen av Benjaminprisen. 18 skoler i Oslo nominert. En ære å bli 

nominert.  

Uteområdet: Vi utvider Tufteparken med noen apparater til.  

Undervisningsbygg har startet opp en prosjekt for å skape en mer innholdsrik skolegård. Det 

har vært et skolemøte med elever til stede.  

Forslag fra elever: Pusse opp basketbanen og endre den til bane/binge for fotballaktivitet. Med 

det menes at fotballspilling foregår der. I skolegården: Sosiale sittemiljø. Flere "klatrestativer". 

Slakk-line. Multibane foran skolen med for eksempel basketkurv, håndballmål, innebandymål 

o.l. Ønske om et amfi i området mot Vesletjern. Ønske om belysning i "skuret". Utvidet taket 

på miljøbygget og flytte et bordtennisbord dit. .  
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Innspill fra foreldre: Konstruksjoner som tilfredsstiller et behov for å være sammen (klatring, 

"krinker" og kroker). Samarbeidet med Undervisningsbygg er alt startet.   

 

Midler til trygge og varme ungdomsskoler:  

Apalløkka er endel av dette prosjektet. Det snakkes mye om aktiviteter som spillerom, 

maleverksted,  aktiviteter. Viktig å definere hvilke områder det søkes prosjektmidler på. Flere 

lærer er engasjert i dette arbeidet. Faglig og sosialt læringsmiljø. Viktig å engasjere elevene. 

Rektor viser til en arbeidsøkte i fellestid der elever presenterte hva elevene jobbet med på en 

elevkonferanse i regi av vårt skoleområde.  

Området som ble presentertav elevene err:  

Reaksjonstrappa: Viktig å forklare hvorfor du får anmerkning, særlig med tanke på oppførsel i 

klasserom.  

Relasjon lærer/elev: Elevene sier at lærerne er engasjerte og morsomme. Det er viktig med 

engasjerte lærere og det å lytte til elevene.  

Mottak av 8.trinn: Elevene forteller om mye positivt i oppstartsukene på 8.trinn. Et mål er å 

komme i gang med fadderordning for nye elever på 8.trinn. Elevene ønsker aktivitetsdag på 

tvers av trinn. Viktig med medvirkningsprosesser.  

Undervisningsformer: Elevene presenterte hvilke undervisningsformer de opplever mer og 

mindre av i sin skoledag. Elevenes ønske er mer tverrfaglighet, og at man varierer 

undervisningsmetodene.  

 

Verdensdagen for psykisk helse. 

Dagen ble markert på en veldig varm og fin måte. Elevene i valgfaget innsats for andre tok et 

veldig fint ansvar! Vi er imponert! Det ble servert kaffe i døra til de voksne på skolen. Elevene 

fikk en liten hilsen og alle ble ønsket en god dag.  

Elever som er deltakere i Community Champions League serverte kaffe ved t-banen og ønsket 

alle en god psykisk helsedag.  

 

Skolen har to lag stiller til i ligaen Community Champions League:Community Champions 

League er en fotballiga med et sterkt sosialt fokus som starter opp høsten 2019. Ligaen 

arrangeres for 9.klassinger fra ulike skoler i Oslo, og det stilles med mix-lag med begge 

kjønn.  

Konsept: Deltagerne sanker like mye poeng for gode holdninger og å bidra i lokalmiljøet, som 

de gjør ved gode resultater på fotballbanen. Konseptet til turneringen er nemlig slik at resultatet  

fra fotballkampene gir 1/3 av poengene, gode holdninger gir 1/3 og bidrag i lokalmiljøet gir 

1/3. Poeng for gode holdninger kan sankes ved å følge Fair Play - regler, opptre som gjestfri 

eller ha en ryddig hjemmearena. Å gjøre noe positivt for lokalmiljøet kan være alt fra å plukke 

søppel eller besøke gamlehjem. I tillegg til fotballkampene tilbys det 4 ulike workshops med 

ulike temaer som spillerne skal delta på gjennom sesongen. Temaene vil være Fair Play, 

seksuell trakassering, NOVIS-  no violence in sport, og psykisk helse. 

 

Høstferieskolen er kommet for å bli med bla. skrive- og mattekurs, bordtennis, e-sport, 

malekurs og rett og slett gode dager inkl frokost og lunsj. 

Skolen har fått prosjektmidler til dette av Utdanningsetaten, og flere lærere jobber ekstra denne 

uka.  

 

Skolen gjennomfører i disse dager flere MOT-økter. Vi ønsker å skape robuste ungdommer.  

Les mer om MOT på: www.mot.no. Stort behov disse kursene også på 9. og 10. trinn.  

 

 

http://www.mot.no/
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Rektor orienterer om kriminelle hendelser som skolen kjenner til. Vi er kjent med at det 

forekommer misbruk av bankkort. Bankkort stjeles og man misbruker kort-infoen og bestiller 

varer der det er mulig. Dette har foregått i perioder gjennom flere år, nå har vi hørt om flere 

hendelser! Vær obs! Det er i noen miljøer, spesielt blant guttene, stort fokus på merkeklær. Vi 

har hatt et tyveri av en merkelue, men skolen fant ut av dette. FAU snakket om at et press på å 

ha fine klær driver ungdom inn små-kriminelle affærer. FAU inkl skolen oppfordrer foresatte til 

å hele tiden være kjent med hvordan og hvor klærne til ungdommene sine er kjøpt. Om man 

kjøper brukte klær skal man også kunne se kvitteringer. Salg på interne grupper er høyst 

sannsynlig ikke lovlig.  

Bankkort og verdisaker må alltid tas godt vare på. Dette er også viktig å vite som voksen. Bilde 

av begge sider på et bankkort kan være nok til at man blir svindlet.  

Rektor snakket også om at mange har tilgang til ulike typer voldsvideoer gjennom sosiale 

medier. Dette sprer seg raskt. Snakk hjemme om at det er ulovlig å filme eller å dele videoer av 

slik karakter.  

 

Sak 15 : Praksis for klassenes facebook-sider. Hva er godt innhold og god informasjon? 

Klasselister distribueres ut fra skolen, betinges av at foreldre har signert samtykkeskjema. 

Skolen sender ut klasselister til klassekontakter og FAU-representanter. 

 

Facebook er en god kanal for å få ut informasjon og utveksle informasjon. Ikke et fora for 

saker som omhandler samarbeidet mellom skole og hjem. Foreldre må ta opp kritikk direkte 

med lærer/ ledelsen.  Foreldre oppfordres til å «like» FAU sidene. Fin kanal for å nå foreldre på 

en effektiv måte. Lærere er velkomne til å delta.  

 

Sak 16: Fordele arbeidsoppgaver til de som ikke har fått dette. Dreie-bok-oppgaver. 

Natteravn: Ove informerer om at det er laget et infoskriv.  

 

 

 
SKOLEBALL: YRKESMESSE: MOTIVASJON- 

KVELD: 

VITNEMÅL: NATTERAVN: NÆRMILJØ:  

Mona Hagen Finn Roar 

Halvorsrud 

Else M. 

Brodshaug 

Ove 

Møllerhagen 

Tove Lill 

Stendal 

Ida Tolgensbakk 

Ove Hildrum Anita Sofie 

Fenne 

Tove Godø Elizabeth 

Engen 

Ove Hildrum Inga Berge De 

Galvez 

Stine 

Gabrielsen 

Karianne W. 

Gammelsrud 

Trude Johnsen Jorunn 

Blindheim 

  

Linde Marie 

Nordsveen 

Aaste Kveseth Magny Solhjell 

Frøystein 

   

 Trude Johnsen     

 Else M. 

Brodshaug 

    

 

8E – ingen verv i FAU pr.nå 

9B – ingen verv i FAU pr.nå 

10E – ingen verv i FAU pr.nå 

Disse tre klassene må inn i en av gruppene. 

Noen varamedlemmer har ikke valgt gruppe.  
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Verv i regi av FAU: 
Leder: Ove Møllerhagen 

Nestleder: Mona Hagen 

Driftsstyret: Inga Berge de Galvez og Ove Møllerhagen. Vara: Mona Hagen og Astrid 

Wergeland Biem 

SMU: Kristin V. Evensen. Vara: Astrid Wergeland Biem 

Sak 17: Arbeid i gruppene 

 

Sak 18: Klasselister – regler for håndtering av klasselister og utdeling av klasselister, 

 se sak 15 

 

Sak 19: Eventuelt 

Kristin: Fri til idrettsarrangement? Kristin tar det med ledelsene.  

 

Info fra SMU snakket om Benjaminprisen. Apalløkka nominert til prisen. Snakket om tiltak 

mot rasisme. Ønsker fra elevene. Elevene setter pris på ulike aktiviteter i friminuttene.  

 

Neste møte tirsdag 12.november fra 17.30 til 19.00. 

 

 

 

Oslo, 17.10.19  

Elisabeth Dullum                                                               Ove Møllerhagen 

rektor                                                                                  fau-leder 

         


