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Apalløkka skole 

Møtereferat 
 

 

Møtegruppe: 

Møtetid:  

FAU 

22.11.2021 kl. 17.30-19.00  

Til stede: Aaste Kveseth og Wasim Ahmed Bakhsh, 8A 

Morten Byhring, 8B  

Nils Paley, 8E 

Lena Baardseng 9A 

Bjarne Riiser Gundersen, 9B 

Katja Rjane Souza Cunha, 9C 

Astrid Wergeland Biem og Ahmed Raza Saleem, 9D 

Morten Jakobsen, 9E 

Karianne Wiger Gammelsrud og Mona Hagen, 10A 

Merethe Aase og Dag Wollebæk, 10B  

Yusuf Abdirahman Ismail, 10C  

Ida Tolgensbakk, 10D 

Mona Elisabeth Hanssen, 10E 

Forfall:  Pia Madeleine Gamre, 8B 

Anna Zofia Zytkowska-Bobruk og Mette Cathrine Larsen, 8C 

Laila Harmouch og Rajesh Kumar, 8D 

Steinar Bell, 8E 

Kristin Vindhol Evensen, 9A 

Camilla Hognes, 9B 

Yusra Vibeke Svelland Sowe, 9C 

Anne Grete Mathiesen, 9E 

Shahla Sultani, 10C 

 Morten Nyhuus-Eriksen, 10D 

Sigrunn Toril Torbjørnsen, 10E 

I tillegg møtte: Elisabeth Dullum, rektor 

Cathrine Torsvik Thingnes, ass.rektor 

Møteleder: Aaste Kveseth 

Referent: Astrid Wergeland Biem 
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Referat fra FAU-møte mandag 22.11.2021 

 

Sak 1. Godkjenning av referat 

Referat fra møtet 21. oktober ble godkjent. 

Sak 2. Info fra ledelsen 

• Skolen har fått nye mat- og drikkeautomater fra Tine. 

• Skolen har kjøpt inn skolegensere som deles ut som gave til alle elevene. 

• Skolen har kjøpt inn en klokke som skal monteres ute i skolegården etter ønske fra 

elevene.  

• Skolen markerte i dag "Hva gjør du for å glede andre?" som er en del av MOT-prosjektet. 

• I dag fikk elevene se forestillingen "Sinnamannen" som handler som vold i nære 

relasjoner. Representanter fra politiet, barnevernet, barnehuset, bydelen og skolen var 

til stede. Foresatte skal få informasjon om forestillingen i etterkant.  

• Skolen har kjøpt inn digitale tavler og whiteboard til klasserommene. 

• I dag har elevene har fått utdelt de første fysiske lærebøkene etter fagfornyelsen. 

• Biskop Kari Veiteberg har vært på bispevisitas på skolen. 

• Rektor og assisterende rektor arrangerte den årlige rektorlunsjen med elevrådet 2. 

november. 

• Skolen har startet opp med frokosttilbud for elevene på onsdager. Elever som ønsker det 

kan møte fra kl. 815, få frokost og gjøre skolearbeid.  

• Apalløkka fritidsordning (AFO) har startet opp igjen på onsdager og fredager.  

• Nyttårsballet blir 13. januar.  

Sak 3. Hvordan aktivisere klassekontaktene? Hvem sin oppgave er det å aktivisere dem 

som ikke aktiviserer seg selv? Hva gjør vi med gaver til lærerne og aktiviteter i klassene? 

Problemstillingene ble diskutert av FAU.  

FAU kom fram til følgende: 

FAU anbefaler at klassekontaktene tar initiativ til å samle inn til en klassekasse som kan brukes 

til å gjennomføre aktiviteter for klassene, og også å kjøpe inn en oppmerksomhet til lærerne til 

jul og sommer. Bidrag til klassekassen må være frivillig, men alle foreldre bør oppfordres til å 

bidra. 

FAU ønsker en felles praksis der klassene gir en liten oppmerksomhet til kontaktlærerne til jul og 

sommer alle tre årene. Det synes vi de fortjener! Hensikten er å unngå at noen kontaktlærere får 

og andre ikke. En liten blomst eller feks. noe sjokolade og en hyggelig hilsen er helt fint. FAU har 

fått tilbakemelding om at enkelte klasser ikke har vært kjent med hva som er praksis og derfor 

ikke gitt noe, mens andre klasser har gitt. 
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Til avslutningen i 10. klasse samler klassene inn til en litt større avslutningsgave til 

kontaktlærerne. Skolen vil bidra til at faglærere og resten av teamet rundt elevene også får en 

oppmerksomhet ved vitnemålsutdelingen. FAU hjelper til med å samkjøre dette.  

Vedtak: 

1. Klassekontaktene samler inn penger til en klassekasse. Bidraget er frivillig.  

2. Pengene brukes til aktiviteter til klassen og en liten oppmerksomhet til kontaktlærerne til 

jul og sommer i 8., 9. og til jul i 10. trinn. Kontaktlærerne får en litt større gave ved 

avslutningen i 10. trinn.  

Sak 4. Eventuelt 

Det ble ikke tatt opp noen saker til eventuelt. 


