
Referat FAU-møte 11.3. 21 

 

Til stede: Merete, Camilla N., Heidi, Stig Bjarte, Anita, Else Marie, Beate, Vigdis, June, Kristin, Mona, 

Ove H. Bjarne, Astrid, Ida, Christian, Anne Grete og Yusra.  

 

Informasjon fra ledelsen: 

Rektor Elisabeth var til stede fra skolens ledelse i møtets første del. Hun informerte om prosjektutka 

i uke 6 og valgfagsuka i uke 7 hvor skolen gjorde seg gode erfaringer. Tilbakemeldingene fra elevene 

er også positive.  

Smittevern er fremdeles høyaktuelt i skolehverdagen. Elisabeth informerte om skolens taushetsplikt 

knyttet til hvem som er smittet. Vi må fortsatt være forberedt på at det kan komme endringer og 

nye restriksjoner. Skolen organiserer nå på rødt nivå, dette innebærer lengre pauser imellom økter 

slik at elever rekker å komme seg fra hjemmeundervisning til skoleundervisning. Skolen blander ikke 

grupper i språkfag for øyeblikket, men vurderer å kjøre en språkuke (spesifikt for 10. trinn) samt tre 

nye valgfagsdager senere i semesteret.   

Det oppleves at det er høyt arbeidstrykk på ansatte og på ledelsen nå. Samtidig oppleves det å være 

god stemning i kollegiet, medarbeiderundersøkelsen viser at det er høy grad av tilfredshet.  

Foreldremøter, fagsamtaler og utviklingssamtaler går sin digitale gang. Prøvemuntlig for 10. trinn er 

utsatt.  

For neste skoleår er det 158 elever med nærskoletilhørighet til Apalløkkas 150 plasser. I tillegg har 

skolen 34 eksterne søkere. Disse prioriteres hvis ledig plass etter kriteriene 1) søskenprioritet og 2) 

gangavstand til skolen målt med Google maps. Elisabeth uttrykker at ledelsen ved Apalløkka skulle 

ønske at elever skulle ha ønske om å gå på sin nærskole.  

Apalløkka har utlyst syv stillinger for neste skoleår, hvorav fem allerede er besatt. Utlysningene 

skyldes økt elevtall samt svangerskapspermisjoner.  

Arbeid i grupper:  

(Jule)ballgruppa representert ved leder Camilla N., Heidi, Stig Bjarte, Anita, Else Marie og Beate: 

Planlegging av ball avhenger av smittesituasjonen fremover. Hvis det blir mulig å gjennomføre ball 

ønsker gruppa Ammerudklubben, pizza og DJ. Gruppa foreslår at skolen bestemmer en passende 

dato i juni, da før vitnemålsutdelingen. Hvis ikke ballet kan organiseres for hele 10. trinn samlet 

ønsker gruppa at hver enkelt klasse ved klassekontakter og FAU-representantene tar ansvar for 

arrangement for egen klasse.  

Motivasjonskveldgruppa representert ved leder Vigdis, June, Mona og Kristin opplever at 

ungdommene våre er mettet på timer med digital informasjon. De foreslår derfor at skolen setter en 

tentativ dato for motivasjonskvelden i juni en dag Apalløkkahallen er ledig. Når dato er bestemt 

foreslår gruppa å spørre Moa om han kunne tenke seg å bidra. Går det ikke å ha hele trinnet samlet 

grunnet smittevern avlyses arrangementet.  

Natteravngruppa representert ved leder Ove H., Bjarne, Astrid, Ida, og Christian avventer oppstart 

grunnet dagens smittesituasjon (spesielt for bydel Grorud). Natteravnene sentralt har åpnet opp for 

lokale vurderinger av hvorvidt man bør gå. Gruppa diskuterte også hvordan man kan få opp 

deltakelsen, og ønsker en større ansvarliggjøring av FAU-representantene og trinnkontaktene i dette 

arbeidet. I tillegg initieres en oppdatering av Facebooksiden til natteravnene på Apalløkka.  



Vitnemålsutdelingsgruppa representert av Yusra og Anne Grete diskuterte at det er viktig at 8. og 9. 

trinnsforeldre som blir bedt om å bake kake får litt ekstra info om at dette er en gest ovenfor 10. 

trinnsforeldrene, og at når de blir 10. trinnsforeldre så er det deres tur til å nyte eget barns 

avslutning av grunnskolen. Else Marie informerte om hvor skolens dreiebok med mer informasjon 

om vitnemålsutdeling ligger.  

 

Møtet ble avsluttet med honnør og uttrykk for stor respekt for arbeidet som legges ned av ledelse og 

ansatte i en vanskelig tid.  

 

Referent: Kristin, nestleder  

 

 


