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Referat FAU-møte 26.03.20 – på zoom 

 
De "gule" var til stede på møtet.  
 

FAU-rep. 2019-20 FAU Vara 

8A Mona Hagen  (NK) (vara DS) Karianne W. Gammelsrud 

8B Finn Roar Halvorsrud (Yrkesmessa)  Ruchi Mathur 

8C forfall Inga Ormstad Berge de Galvez 

(driftstyret)  

Shahla Sultani 

8D forfall Ida Tolgensbakk ( ds eller smu)  Morten Nyhuus-Eriksen 

8E Helen Said Mohammed   Anders Gunneng 

9A Ove Møllerhagen (driftstyret) Else Marie Brodshaug  

9B Heidi Håland Robertson Trine Høie  

9C Anita Sofie Fenne (yrkesmessa) Aaste Kveseth (yrkesmessa)  

9D Magny Solhjell Frøystein Astrid Wergeland (vara DS) og Natteravn 

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  

  

  

 1. Godkjenning av innkalling  

Godkjent 
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[Brevtittel] 

[Brødtekst] 
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2. Tilbakemelding fra de foresatte til skolen  

Siden fredag 13.03.20 har det vært hjemmeskole for alle elever og skolen ønsket en 

tilbakemelding fra FAU på hvordan man synes at dette har fungert.  

 

De foresatte på 10.trinn: Det går veldig bra med hjemmeskole så langt. Fint med 

tydelighet fra skolen på oppstart, avslutning,  plan, fag, pauser. Også utrolig bra tilbud 

fra miljøteamet både i storefri og ellers. Skolen gjør en fantastisk jobb. Det hjelper de 

foresatte til å jobbe med og opprettholde motivasjonen. Lærerne oppleves som 

tilgjengelige for elevene. Miljøteamet gjør en veldig viktig jobb. Så takknemlig for at de 

voksne tar seg tid til å ringe hjem til elevene og de foresatte. Den kontakten betyr mye. 

Det er også god og tydelig informasjon som sendes ut til de foresatte jevnlig.  

9.trinn: Det ser ut til at det går veldig bra med hjemmeskole. Det er den sosiale biten 

utensom skole som foreløpig er den mest krevende. Skolen er flink til å holde struktur. 

Man blir stolt over å ha barnet sitt på Apalløkka skole der det gjøres en så fantastisk 

jobb. Veldig bra at det legges opp til sosialt samvær på zoom. Tidligere har noen 

foresatte vært skeptiske til å ha i-pad på skolen, men hadde vi ikke hatt det nå, hadde 

denne situasjonene vært utrolig vanskelig. Det hadde da også blitt enda større 

forskjeller mellom de ulike elevene også. Nå kjenner man at man er utrolig takknemlig 

for at elevene har i-pad. Miljøteamet gjør en forskjell for mange elever da det er det 

sosiale som er aller mest utfordrende for de fleste. Å få snakke med en voksen på 

telefon eller zoom, betyr veldig mye for elevene 

8.trinn: Er veldig fornøyd med skolens opplegg. Det fungerer veldig godt. Virkelig stolt 

og glad for at Apalløkka får dette til så bra. Denne skolen er som skapt for å få en 

oppgave som det å rigge for hjemmeskole. De voksne er flinke til å ta kontakt og legge 

til rette og det kjennes veldig trygt. De foresatte fra 8.trinn uttalte seg sist i denne 

runden og understreket derfor at de støttet alt som var sagt av foresatte på 9. og 

10.trinn.  

Helhetsinntrykket fra alle trinn var altså det at opplegget fungerer veldig godt, det er 

bra og trygt med hyppig kontakt på telefon og zoom med lærere, miljøteam og ledelse. 

Noen tekniske utfordringer har det vært. Miljøteamet gjør en viktig jobb for at det 

sosiale skal fungere for elevene. Det er denne delen av livet som foreløpig er den mest 

krevende for de fleste.  
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3. Informasjon fra skolen  

Vi blir stolte og imponerte over elevene og hvordan de jobber. Det varmer for skolen å 

få gode tilbakemeldinger fra elever og foresatte.  

Ukeplan: De første to ukene har det vært lik plan for elevene. Neste uke vil det bli noen 

små forandringer. Alle elever skal ha valgfag neste uke. Ny plan vil bli sendt ut til alle. 

Målet er å sørge for ivaretakelse av alle fags årstimetall.  

I-pad/ deksler: Skolen opplever også at det er veldig viktig i denne fasen at alle elever 

har i-pader. Vi har lenge ventet på nye i-paddeksler og når de kommer, vil vi finne en god 

ordning for å få delt disse ut til elevene på 8. og 9.trinn dersom det fremdeles er 

hjemmeskole da. Elevene på 10.trinn får ikke nye deksler nå da de har kort tid igjen her, 

men de har i disse dager mulighet til å låne med seg tastatur til i-pad hjem om de ikke 

har det selv.  

Nettilgang i hjemmene: Noen elever har utfordringer med dårlig nett og noen har 

brukt opp 4G for denne måneden. Vi har oversikt over dette og jobber med å gi alle 

samme mulighet til god nettilgang.  

Standpunkt/ vurdering: Elevene på 10.trinn får standpunktkarakter i alle fag. Elevene 

på 9.trinn får dette i mat og helse, musikk og eventuelt valgfag. Elevene på 8.trinn kan få 

dette i valgfag  om de bytter til et annet valgfag på 9.trinn. Vanligvis styrer skriftlige og 

muntlige eksamensdatoer tidspunkt for å sette standpunktkarakter, men nå blir det ikke 

eksamen for 10.trinn. Standpunkt settes da slik at man er innenfor klagefristen på 10 

dager før skoleslutt. Arbeidet framover vil være å sørge for å gi god opplæring og sikkre 

at elevene får en god sluttvurdering i form av standpunkt for 10.trinn og 

halvårsvurdering/ standpunkt for 9. og 10.trinn. Den gode dialogen mellom lærer og 

elev er derfor veldig viktig også i denne situasjonen.  

Valgfag neste skoleår: Det vil bli sendt ut informasjon om dette etter påske og man 

melder hva man ønsker via forms. Det er flere valgfag på 9. og 10.trinn og  skolen 

vurderer i tillegg  å tilby flere valgfag neste skoleår enn inneværende skoler.  

Neste års 8.trinn: Så langt det er mulig vil skolen holde seg til oppsatt plan for 

samarbeid med barneskolene når det gjelder å legge til rette for en god oppstart for 

neste års 8.trinn. Møtepunktene vil man holde på så langt det er mulig og forsvarlig. Der 

man ikke kan gjennomføre møter "live", må man ha videomøter.  
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Informasjon fra bydel: Det er mer bemanning ute fra bydelen på kveldstid nå når alle 

innendørs aktivitetstilbud er stengt. Man har opplevd at det har vært barn, ungdommer 

og unge voksne ute og litt for mange samlet på ett sted på noen fotballbaner og i 

området rundt Deli de Luca og BKH på Kalbakken blant annet. I starten var det mange 

også på Greibanen, men denne er nå stengt av så godt som det lar seg gjøre.  

 

4. Eventuelt:  

Natteravn: Det har kommet en melding fra natteravnene sentralt om at man 

oppfordrer de lokale natteravnene til å fortsette sin virksomhet. Dette ønsker ikke FAU-

representantene av vi på Apalløkka skal gjennomføre foreløpig. Det er litt for usikkert 

og for tidlig i denne ukjente perioden som vi nå er inne i. Man kan risikere å spre smitte/ 

bli smittet og man kan havne i rollen som "koronapoliti". Men om situasjonen vi er i nå 

blir langvarig, kan man vurdere om man som "natteravner" kan tilby seg å gjøre andre 

oppgaver i nærmiljøet som for eksempel å handle for folk som ikke får gjort dette selv.  

 

Oslo, 27.03.20 

 

 

Cathrine Torsvik Thingnes 

referent 

  

 


