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Referat fra FAU-møte tirsdag 06.10.20 

Referat fra FAU-møte  

1. Velkommen.  

Alle klasser representert med minst en representant 

 

2. Nytt fra skolens ledelse 

Nå er det 438 elever på skolen, 15 klasser. 14 klasser med 2 kontaktlærere og 1 klasse 

med 1 kontaktlærer. Vi har kapasitet til 450 elever, så det betyr at skolen er ganske full.  

Delingstimer i mange fag på alle trinn. God lærerdekning. Vi opplever at vi er godt i gang 

med skoleåret.  

Apalløkka skole 

Møtereferat 
 

 

Til: Kristin Vindhol Evensen og Christian Lassem, 8A 

Bjarne Riiser Gundersen og Camilla Høgnes, 8B 

Katja Rjane Souza Cunha og Yusra Vibeke Svelland Sowe, 8C 

Tony Heggelund og Khantasamy Sellaiyah, 8D 

Hazar Raad Al-Azawy Haugen og Anne Grete Mathiesen, 8E 

Mona Hagen og June Ingebritsen, 9A 

Vigdis Solhaug og Merethe Aase, 9B 

Ove Hildrum og Inga Ormstad Berge de Galvez, 9C 

Ida Tolgensbakk, 9D 

Tacila Moura de Coral og Heidi Håland Robertson, 9E 

Ove Møllerhagen og Else Marie Brodshaug, 10A 

Ahmed Mohamed Yassin og Dag Johannes Sunde, 10B 

Aaste Kveseth og Anita Sofie Fenne, 10C 

Beate Mathisen og Astrid Wergeland Biem, 10D 

Camilla Neiden og Stig Bjarte Brekke, 10E 

Elisabeth Dullum, rektor 

 

Fra: Cathrine Torsvik Thingnes 

Møtegruppe: FAU 

Møtested: Zoom 

Møtetid: Tirsdag 06.10.20, kl 17.00-18.00 
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Smittevern er utfordrende. Det er krevende med så mange elever og det er vanskelig for mange 

å huske på dette i hverdagen. Klasserom og hall er åpen. Bruker mye håndsprit. Oppfordrer dem 

til å være mye i kohortene sine. Har ikke hatt stengt pga smitte. Forberedt på at det kan komme. 

Bydelsoverlege bestemmer om og hvordan det stenges, men et trinn vil nok bli stengt om det er 

smitte i en klasse. Prøver å ha voksne ute som kan følge med når de går hjem, men det er ikke 

alltid vi får det til. Målet er at de går rett hjem når de slutter. Det har ofte vært slik at elever på 

8.trinn har en tendens til å bli hengende igjen. Vi snakker også med dem om avstand. Vi går hele 

tida rundt i gule vester. Vi vil ha hjemmeskole for ett og ett  trinn dersom det blir smitte. 

Ukeplanene skal være tydelige og ha gode mål og gjøremål som kan gjøres hjemme 

Fagfornyelsen: Målet er at det skal oppleves endring i klasserommme for elevene,  vi fortsetter 

med tverrfaglige prosjektuker og vi vil fremdeles ha stort fokus på elevmedvirkning.  

Overnattingsturer har vi utsatt. Har hatt andre aktiviteter i skolens nærområde og på tur i 

Lillomarka. Har kjøpt oss kanoer og brukt dem masse allerede.  

Fornøyde med nyansettelsene våre. Seks nye faglærere. Har et ønske om å ansette 

biblioteksansvarlig som har lesegrupper. 

Høstferieskole: De fleste elevene ønsker å delta på matematikkurs. Jobber også med lesing og 

leseforståelse. Vi hadde også spillaktiviteter og kanotur som et tilbud! God stemning og mange 

deltakere begge dager, ca. 80 elever hver dag. Vi nevnte ikke i møtet, men skriver det her, at 

Utdanningsetaten har trukket midlene som alle ungdomsskoler tidligere har hatt en mulighet å  

søke på. Vi etterspurte disse midlene da det er en forventning fra både elever, foresatte og 

ansatte at vi faktisk har dette lavterskeltilbudet. Vi mener at slike lavterskeltilbud er mye av 

grunnlaget for at vi har lyktes i arbeidet med læringsmiljøet på skolen, og vi ser også direkte 

påvirkning på elevenes resultater. Et godt læringsmiljø + et godt arbeidsmiljø = 

læringsresultater. Alt henger sammen  Vi vurderer nå hva vi skal gjøre videre med tanke på 

tilbud i ferier. Vi må se om vi har penger i budsjettet til å øremerke aktivitetstilbudet i ferier? Det 

er informert, etter at rektor etterspurte i UDA, om at midlene til "Mer Åpne skoler" nå er gitt til 

bydel. Skolen samarbeider tett med bydel, og vi tilbyr ikke de samme aktivitetene i ferier.  Ja 

takk, begge deler tenker skolen!  

Resultatene på årets nasjonale prøver har kommet. Vi ser god utvikling for mange elever som 

går på 9.trinn. Vi skal nå i gang med analysearbeidet på trinn og bruker den enkeltes resultat til å 

tilpasse opplæringen for hve og en elev. I tillegg vil vi også ha møter med Rødtvdet og Ammerud 

som er våre avgiverskoler og informere dem om analysen av resultatene for elevene på årets 

8.trinn. Dette er møter vi har årlig med barneskolene.  

Nærskolemiljøprosjektet er i gang: Vi skal ha et enda tettere samarbeid med bydelen og 

samkjøre alle innsatser og tilbud bedre. Det er ansatt tre nærskolemiljøkoordinatorer og (snart) 

tre barnevernskonsulent er. De fordeles på tre områder i bydelen: 1. Ammerud, Rødtvet og 

Apalløkka. 2. Groruddalen, Nordtvet og Grorud. 3. Bjøråsen, Tiurleiken og Svarttjern. Vi har stor 

tro på at dette blir bra for skole og nærmiljø. Sahal Yusef Mahamood er ansatt som 
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nærskolemiljøkoordinator i vårt område. Barnevernskonsulenten er foreløpig ikke ansatt, men 

det vil skje i løpet av høsten.  

Skolegården utbedres; FAU, driftsstyret og elevrådet har vært med å si sin mening om hva de 

ønsker seg her. Basketballbane, fotballbinge, sjakkbord, huske, frisbeegolf, balanseline. I tillegg 

vil det sette opp flere bord og bygges et amfi. Fra før har vi bordtennisbord og Tuftepark.  

 

3. Innspill fra de foresatte: Hvordan har oppstarten vært? 

10.trinn: Veldig bra oppstart. Ser at det nærmer seg vgs. Positive erfaringer. Seriøse. Setter 

seg mål og jobber godt. Har kommet et infoskriv ut om at det er viktig at man er oppmerksom på 

hva ungdommene driver med og hvem de er sammen med. Preger det man gjør i helga 

skolehverdagen, så griper vi som skole inn. Infoen kunne ha vært noe mer tydelig slik at de som 

ikke var involvert forsto enda mer om hva det dreide seg om.  

9.trinn: Elevene er fornøyde og glade for å være på skolen igjen. Alle er enige om at det har vært 

en god oppstart 

8.trinn: Det har vært god informasjon og en fin blanding mellom å bli kjent med herandre og 

komme i gang med å jobbe med fag.  

 

4.Hvordan har vi jobbet i FAU tidligere? 

Det har vært slik at vi har jobbet fram mot ulike arrangement gjennom året og de ulike 

representantene har bidratt litt ekstra i noen av komiteene. Dette har skjedd i tillegg til at man 

har tatt opp saker som har vært viktig på skolen i løpet av året og at man også har kommet med 

innspill til ting som har skjedd i nærmiljøet. Det ligger dreiebøker for de ulike aktivitetene på 

skolens hjemmeside 

a. Yrkesmesse for elevene på 10.trinn: Anita, Mona, Aaste, Camilla, Astrid 

b. Skoleball (i fjor var dette for 9. og 10.trinn): Astrid, Heidi, Stig Bjarte 

c. Motivasjonskveld for elevene på 9.trinn: Mona, Stig B, Vigdis 

d. Vitnemålsutdeling for elevene på 10.trinn: Merethe, Kristin, Yusra 

e. Natteravn: Ahmed, Bjarne, Yusra, Ove H. 

De som ikke har meldt seg til en komité, sier i fra om dette på neste møte slik at alle er med i en 

komité.  Noen har meldt seg til flere komiteer og det er viktig at vi deler på dette og aller helst 

bør det være representanter for alle trinn i de ulike gruppene.   
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Det vil være slik at ikke alle aktiviteter kan gjennomføres akkurat slik man har gjort tidligere. Men 

vi vil forsøke å få det til om enn i en litt annen form for noen av aktivitetene. Det understrekes av 

foresatte i møtet at det er veldig viktig å opprettholde dette når så mange andre ting avlyses og 

er annerledes for elevene våre.  

 

5.Valg 

Leder: Ove Møllerhagen  

Nestleder: Kristin Vindhol Evensen  

SMU-representant: Merethe Aase 

 

Ove M. oppfordrer alle til å melde dere inn i facebookgruppa til FAU. Den har foreløpig navnet 

FAU Apalløkka 2019/20, men Ove endrer navn på denne.  

 

6.Eventuelt 

Ingen saker meldt 

 

 

Neste møte blir tirsdag 03.11.20, kl 17.30-19.00. Vi håper at dette møtet kan gjennomføres 

på skolen. Det vil komme nærmere beskjed om dette i forkant av møtet.  

 

 

 

 


