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Referat fra FAU-møte onsdag 19.05.2021 

 

1. Velkommen.  

Digitalt opprop. Se liste over fremmøte og forfall over 

 

Apalløkka skole 

Møtereferat 
 

Til stede: Kristin Vindhol Evensen, 8A 

Bjarne Riiser Gundersen og Camilla Høgnes, 8B 

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

Anne Grete Mathiesen, 8E 

June Ingebritsen, 9A 

Vigdis Solhaug og Merethe Aase, 9B 

Ove Hildrum, 9C 

Ida Tolgensbakk, 9D 

Ove Møllerhagen, 10A 

Dag Johannes Sunde, 10B 

Aaste Kveseth, 10C 

Beate Mathisen og Astrid Wergeland Biem, 10D 

Camilla Neiden og Stig Bjarte Brekke, 10E 

Cathrine Torsvik Thingnes, ass.rektor 

Elisabeth Dullum, rektor 

 

Forfall: Christian Lassem, 8A. Tony Heggelund og Khanasamy Sellaiyah, 8D. Hazar Raad 

Al-Azawy, 8E. Mona Hagen, 9ª. Inga Ormstad Berge de galvez, 9C. Tacila Moura 

de Coral og Heidi Håland Robertsen, 9E. Else Marie Brodshaug, 10A. Ahmed 

Mohamed Yasin, 10B. Anita Sofie Fenne 10C.  

Møtegruppe: FAU 

Møtested: Zoom 

Møtetid: Onsdag 19.05.21, kl 18.30-20.00 
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2.Massetesting  

Det settes i gang massetesting på alle ungdomskoler i Oslo og Apalløkka er i første pulje. Vi 

setter i gang i slutten av uke 20. Informasjonsmail er sendt ut til alle elever og foresatte. 

Videregående skole har begynt. Sentralt smitteteam som samarbeider med skolens 

testveiledere melder eventuell smitte videre det til lokale smitteteamet i Grorud. Det er egne 

testveiledere som er opplært som kommer og gjør dette. Det er frivillig å ta testen, og det 

sendes ikke ut samtykkeskjema til de foresatte. De som ikke ønsker deltakelse, må si i fra om 

dette til kontaktlærer. Prøvene analyseres på skolen og i løpet av en time kommer svaret. 

Dersom det er positive prøver, blir hele klassen sendt hjem og de får tildelt munnbind i timen. 

Så gir man beskjed til de foresatte om eventuell smitte. Deretter kan de foresatte samtykke 

eller ikke til at skolen skal få informasjon om smitte. Deretter er det ventekarantene og 

eventuelt over i karantene dersom man er smittet. Det blir i første omgang testing av elevene 

og ansatte en gang pr uke. Det er ikke skolen som bestemmer at dette skal gjennomføres.  

 

3.  Koronasituasjonen på Apalløkka skole – gult nivå 

Pr nå har vi 101 smitta på Apalløkka skole. Det har vært veldig få tilfeller der elevene har 

smittet hverandre i klasserommet. Skolene i Grorud bydel har møte med smitteteam i 

bydelen hver 14. dag. Det er veldig lite smitte i bydelen akkurat nå. Det er fint å være over på 

gult nivå igjen. Håper vi kan opprettholde dette fram mot sommerferien.  

 

4. Foreldreundersøkelsen 2021 

Hva ser vi på skolenivå? Økt deltakelse fra forrige gang som var i 2019. 43% deltakelse i år. 

Opp fra 36% deltakelse i 2019. Vi jobber for at vi fortsatt kan øke deltakelse og resultat for 

hvert år framover. Lå høyt i resultat på mange indekser i 2019 og ser likevel en liten økning 

når man ser på indeksene. Ser også på spørsmålene i undersøkelsen. De positive 

tilbakemeldingene våre er veldig viktig for oss som skole. 

Ønsker tilbakemelding fra de foresatte på innhold og lengde på utviklingssamtalene. På 9. og 

10.trinn har vi hatt en fagkveld og en utviklingssamtale. Ulikt hvordan de foresatte opplever 

disse samtalene. Noen synes 10 minutter er for lite med en faglærer for å få stilt de 

spørsmålene man ønsker å stille. Andre framhever at de ønsker mer kontakt med de andre 

foresatte i klassen. Noen opplever at man har så god kontakt og tilbakemelding fra de ulike 

faglærerne eleven har at man ikke opplever at man trenger dette. Det viktigste er det 

arbeidet som skjer mellom samtalene i klasserommet. Opplever at 10- minuttersamtalene 

kan gi en knagg å henge spørsmålene på når man skal snakke med sitt barn hjemme etter 

skolen. Grunnet smittevern måtte vi i år gjennomføre fagsamtalene på zoom. Dette var det 

flere som framhevet som veldig bra. Opplever at man får god informasjon.  

Tilbakemelding fra FAU på foreldreundersøkelsesresultatene: Bra med så høy skår i akkurat 

dette året.  
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5. Informasjon fra skolens ledelse om: 

• Tema-/prosjektuke – siste periode med tema demokrati og medborgerskap 

• Skolen har hatt tre tverrfaglige uker der vi har jobbet med 

oppgaver under temaet «Demokrati og medborgerskap». Vi tar 

med oss erfaringene vi har skaffet oss med å jobbe tverrfaglig 

videre til neste skoleår og ønsker da å fortsette med å utvikle oss  

• Valgfagsdager 10.05 – 12.05 

• Veldig vellykkede dager med mange engasjerte og fornøyde elever. 

Vi har denne våren hatt valgfag i to bolker; først fem dager og 

deretter i tre dager. Vi ser at elevene får jobbet bedre med 

oppgavene de får og at denne måten å organisere det på er mer i 

tråd med fagfornyelsen. Dette tar vi med oss videre til neste 

skoleår.  

• I disse dager sendes det ut informasjon om påmelding til valgfag til 

alle elever på 8. og 9.trinn for neste skoleår. Vi tilbyr 8 ulike 

valgfag og to er nye fra dette skoleåret; Friluftsliv (som vi har hatt 

en gang før) og programmering 

• Overgang 7.trinn til 8.trinn – mange eksterne søkere 

• Det er 50 eksterne søkere til 8. trinn på Apalløkka til høsten. De 

fleste elevene som tilhører oss, har takket ja til plassen, så det er 

ikke mange ledige plasser. Det vil bli 150 elever på neste års 

8.trinn. Vi har siden jul planlagt overgangen med Rødtvet og 

Ammerud og er veldig fornøyde med samarbeidet her.  

• Ansettelser: 120 søkere på lærerstillingene våre. Spennende søkerrunder. Gode 

intervju og ansettelser 

• Nå har vi ansatt fem nye lærere, tre av disse hadde et engasjement 

på skolen også inneværende skoleår.  

• Tiden frem til sommeren inkl. vitnemålsutdeling. Vi må innkalle til et eget møte med 

komiteen og avgjøre dette etter at det kommer nye retningslinjer 27. mai. 

• Skolegårdsprosjektet – nærmer seg ferdigstilling 

• Tur til Kinsbakken for 10.trinn 30.05 – 04.06 2021 

• Noe vi skal legge opp fast i vår kalender vår 9.trinn eller høst 10.trinn? Krever 

en liten dugnadsjobb for alle klasser med tanke på busstransport og 

overnatting. Om man samler inn ca. 15 000 kroner pr klasse har man også 

penger til transport, overnatting og tørrmat.  

 

6. Eventuelt: 

a. Tryggombord – FAU: Tilbyr båtførerkurs for elever i sommerferien. Koster 990 kr pr 

elev. Hva tenker de foresatte om dette? Er det stemning for dette, kan Kristin bringe 

dette videre. Men kanskje er det ikke stort ønske om dette her på skolen 
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b. Referat fra SMU (skolemiljøutvalget): Merethe Aase, som er FAU sin representant i 

SMU gir en kort sammenfatning av det som er tatt opp i SMU: Snakker om hvor glade 

vi er for at vi sokner til Apalløkka. Elevene er fornøyde og får mye taletid. Har sett på 

elvundersøkelsen.  

c. Annet 

 

7. Arbeidsgrupper / komiteer FAU  

Arbeid i grupper. Det er vanskelig å planlegge mye når man ikke vet hvordan de nye 

retningslinjene blir. Med mindre det blir lov til å ha 200 på samme sted igjen, må vi tenke 

alternativt på skoleball og vitnemålsutdeling for 10.trinn.  

Vi innkaller til et møte igjen etter 27.05. når det kommer nye retningslinjer.  

 

 


