
Referat FAU-møte Apalløkka skole 21. januar 2020 

 

Til stede: 

Inga Galvez 8C, Ida Tolgensbakk 8D, Ove Møllerhagen 9A, Heidi Håland Robertson 9B, Anita Sofie 

Fenne 9B, Aaste Kveseth 9C, Astrid Wergeland Biem 9D, Magny Solhjell Frøystein 9D, Elisabeth Engen 

9E, Berit B. Nordahl 10B, Tove Lill Stendal 10B, Kristin V. Evensen 10C, H. Javid Samadi 10E 

Referent: Finn Roar Halvorsrud 8B 

 

1. Referat fra forrige FAU-møte og innkallingen til dagens møte ble godkjent 

 

 

2. Evaluering av Nyttårsballet for 9. og 10. trinn 

 

Elisabeth, Cathrine og Mia fortalte om erfaringene fra årets ball, det var første gangen det 

ble avholdt på Ammerudklubben. 

 

- Mange gode tilbakemeldinger fra elvene både under og etter ballet, og mange sa at 

skepsisen til stedet ble snudd 

- En av fordelene med stedet er et mer variert tilbud av aktiviteter utover dans.  

- DJ fikk kjemperespons og bildeveggen var populær.  

- Vaktene gjorde en bra jobb og det ble passet på både inne og ute. 

- Pizzaleveringen gikk bra, delte opp bestillingen i to, da ble det lettere for leverandøren. 

Til neste år må man sørge for følgende: 

- At garderoben er ferdig, i år var det en utfordring ettersom den ikke var ferdig.  

- Sørge for at ventilasjonen i dansesalen er satt på. Veldig mange varme ungdommer etter 

hvert. 

- 4 stk. er nødvendig når pizza skal deles ut. I år var det i utgangpunktet satt opp 2 stk til å 

dele ut til et helt trinn, det var for få. 

- Sjekk hvilke brus som er mest populære. I år ble Fanta Exotic og Urge borte så å si med 

engang.  

- Få inkludert bydelen og Ammerudklubben mer. Ledelsen forsøkte å få de med så elevene 

kunne bli bedre kjent med de som driver Ammerudklubben, men de valgte å ikke 

komme. 

 

3. Skal Nyttårsballet kun være for 10.trinn? 

 

Det er ikke uvanlig på andre skoler at det er kun for 10.trinn. Ledelsen hos oss er usikre om 

det er noe Apalløkka skal begynne med. I år var det for første gang kun 9. og 10.trinn. En 

mulighet er å se an ett ball til og så ta en ny vurdering av om det skal kun være for 10. 

 



En forelder mente at vi bør la årets 8.trinn få være med neste år, og skåne de litt ettersom de 

ikke fikk være med i år. 

 

4. Arrangement for 8.trinn 

 

For å kompensere at 8.trinn ikke er med på ballet er det en ide å arrangere en egen 

fest/samling for dem. 

 

De kan f.eks. også være på Ammerudklubben, men gjøre det enklere og mer som en ordinær 

klubbkveld. 

 

Et slikt arrangement krever at foreldrene tar ansvar for å få det gjennomført. 

Skolen har også gode erfaringer med å involvere Elevrådet og sette sammen en komite fra 

elevene. 

 

2.april er lansert som aktuell dato.  

 

«Innenriksministrene» for 8.trinn bør være med i komiteen.   

 

Ove, Heidi og Inga sa seg villige til å være med. 

 

5. Informasjon fra skolen 

 

Elisabeth informerte om skolens digitale undervisning og organiseringen av denne. Its 

Learning og One Note er de verktøyene som benyttes mest.  

 

Skolen skal investere i tastatur til alle Ipadene 

 

Elisabeth viste frem de forskjellige kontaktflatene skolen benytter mellom lærere og elever, 

mellom ledelse og lærere og mellom skolen og foresatte.  Se vedlagt Power Point. 

 

Bør vi ha en underveisvurdering om bruken av Ipad fra alle foreldrene? 

 

En kjapp runde blant FAU-representantene viste at mange synes det er en fordel at alt er mer 

samlet og tilgjengelig. Det gjør det mer oversiktlig for mange av elevene. 

 

Ergonomiutfordringer med bruk av Ipad ble tatt opp. Noen erfarer at barna sine har 

sittestillinger som kan føre til vond nakke og rygg. Ved å gi tastatur til alle vil dette trolig 

bedre seg. Samtidig har andre erfart at Ipaden gjør at barna kan velge mer fritt i hvordan de 

sitter eller ligger mens de arbeider på Ipaden.  

 

Noen påpekte at litt mer informasjon om bruken av Ipad og de ulike plattformene hadde 

vært fint. 

 

 



6. Skolens budsjett 

 

Skolens budsjett har fått bedre rammer enn tidligere og har fått 10 % mer i år enn i fjor. 

Årsakene til det er blant annet flere elever, tildeling av sosioøkonomiske midler, midler fra 

lærernormen og store klasser. 

Vi øker antall ansatte fra høst 2020 i tillegg til en nyansatt miljølærer/miljøarbeider fra 

010120 og en miljøarbeider/lærervikar fra 010220.  

Skolen har med seg et mindreforbruk på 1,7 mill inn i 2020.  

 

Hva skal mindreforbruket brukes til? 

- 8.trinn får nye elevstoler vinter 202 

- Stoler og bord til mat og helse 

- Ipader og pcer inkl diverse kabler og prosjektorer 

- Tastatur til iapd til alle elever 

- Oppgradering av mye undervisningsutstyr 

- Kjøp av lisenser til bruk i undervisningen 

- Seminar for ansatte med fokus på fagfornyelsen 

- Nye ipad til neste års 8.trinn 

- Øremerkede midler til elevrådet 

 

7. Eventuelt 

 

Fint om Apalløkka og Ammerud skole kan sørge for at avslutningen for 10.trinn og 7.trinn 

ikke kolliderer.  

 

Ledelsen på Apalløkka har vært i kontakt med Ammerud skole og jobber med å få dette til. 

 

 

Neste FAU-møte: 25.februar kl. 17.30 

 

 

 

 

 


