
Referat av FAU-møte onsdag 5. januar 2022.  

 

Sted: Zoom fra klokka 17.30-19.  

Til stede: 

8. trinn: Pia Madeleine G. 8B, Steinar B. 8E, Morten B. 8B, Mette C. L 8C, Aaste K. 8A, Anna Zofia 8C 

9. trinn: Morten J. 9E, Lena S. B. 9A, Astrid W.B 9D, Bjarne R.G. 9B, Saleem A. 9D, Kristin V.E. 9A 

10. trinn: Karianne W.G 10A, , Merete Aa. 10B, Yusuf A. 10C, Sigrun T. 10E, Ida T. 10D 

Fra ledelsen: Elisabeth og Cathrine 

 

Referat: Aaste Kveseth (8a) 

 

1) Info fra ledelsen: 

Budsjett. Jobber med det. Ingen dramatiske endringer på bemanningssituasjon. Satt av 

midler til å kjøpe skolebøker i flere fag 

Smittevern.  Aldri vært mer smitte enn akkurat i dag i Grorud bydel. Har vært godt 

bemannet med folk i smittevernteamet hittil. Ikke sikkert smittevernteamet klarer å ringe 

alle smitta framover. Prioriterer å kontakte barn og unge og folk over 60. På skolen er det 

fravær på ca 30 elever. Ikke veldig mange som er koronarelatert. Spennende dager 

framover.  

Sterk oppfordring om å fortsette testingen tirsdag og fredag!! 

Bemanning på skolen. Ganske bra kontroll på dette, til tross for høyt smittetrykk.  

SMU (skolemiljøutvalggruppa) – Pia Madelen Gamre (foreldrerepresentant i SMU) 

orienterte om arbeidet i SMU. Imponert over alle de forskjellige vervene elevene kan ha, 

hvordan de påvirker undervisning og være delaktige selv.  

Språkkampanje. Hvilke ord er ikke greit å bruke. Hvordan kan ord skade, såre osv. 

Bevisstgjøringskampanje som elevrådet har satt i gang i høst. Arbeidsgruppe i elevrådet som 

har laget opplegg for alle klasser. Skal fortsette med små happeninger for å bevisstgjøre 

elevene. Hvordan vise respekt gjennom språk. Bydelen (nærmiljøprosjektet) har vært 

interessert i å jobbe videre med dette. Koble sammen alle skolene i området. Har vært 

planleggingsmøte med representanter fra skolene og bydelen. Skal løfte dette utover våren 

og gjennom langsiktig bevisstgjøring. Vi vil se om dette på Facebook og høre om det 

hjemme.  



Halvårsvurdering neste uke 15. januar. Spennende for elevene på 8. trinn. Første gang de 

får karakterer. Nå er det mange samtaler mellom lærer og elev om hva de mestrer og 

hvordan de kan sette mål for utvikling.  

Oppfordring: Snakk med barna om hva de kan og hva de kan jobbe videre med!  

Ny leder på Apalløkka. Skal være tett på 9. trinn ut mai. Kan bli noen endringer på hvem 

man skal kontakte.  

Elevundersøkelsen. Gjennomgang av hovedresultatene. Jevnt over veldig bra på Apalløkka. 

Ekstra fornøyd med resultatet (framgangen) på kategorien «elevdemokrati og medvirkning».  

Nyttårsball – blir ikke slik vi har tenkt. Kommer ikke til å legge opp til ball med 400 elever. 

Men vi må tenke at det er mulig å samles om et par/tre måneder. Har et forslag om å booke 

Ammerudklubben tre torsdager i mars/april. Vinter/vårball for 10. trinn, 9. trinn og en kveld 

(for eksempel Oscar night) for 8. trinn. Pynte seg, gå på rød løper. Trenger flere foreldre til å 

arrangere disse kveldene. Lena fra Nyttårsballgruppa: har trua på dette, bare rammene 

legges.  

Kinsbakken. Har råd til å betale for denne turen. MEN! Det er samlende og sosialt at de 

jobber med innsamling/dugnad for å få det til. Hittil har det vært noe kakesalg. Hvem sitter 

med pengene? Merethe (10. trinn) har oversikt over dette. 

 

2) Yrkesmessa 25. november 2021  

Astrid Wergeland Biem oppsummerte hvordan det gikk.  

 

Hadde 20 yrker på blokka. Endte på 16 stykker. Delte inn i fem grupper. 3-4 i hver. Det er 

passe antall. Hadde bra variasjon i yrkene. 

 

Astrid sendte tilbakemeldingsskjema til de som deltok. Fikk ni svar. Hovedpunkt: Tidspunktet 

17.30-20 passer best. Noen skulle gjerne brukt PPT. Var bra at lærerne stilte spørsmål når 

elevene ikke var aktive. De sa det var en hyggelig kveld. Opplevde elevene som hyggelige. 

 

Fra ledelsen: spontant mange gode tilbakemeldinger. Hadde ikke Kuben-folk med. Det ble 

noe bra over denne gruppa som var plukket ut. Ofte mye styr å ha yrkesmessa. Imponert 

over hvordan dere fikk det til. Kommer meldinger inn as we speak fra lærerne på 10. trinn. 

De var veldig fornøyde alle sammen! 

 

Astrid oppdaterer dreieboka etter evalueringen 



 

 

3) Arbeid i gruppene i break-out rooms: 

 

 

 

4) Oppsummering fra gruppene 

Nyttårsball: Ble enige om at skolen booker klubben tre torsdager. Prøver å få 10. trinn før 

påske. De andre etterpå. Mest fokus på at 10. trinn får sitt ball. Får ikke gjort noe mer før vi 

vet noe mer 

Kinsbakkentur: vi skal sende infobrev til foreldrene med bilde av stedet. I ferd med å bli trad 

at 10. trinn drar dit på vårparten. Glade for at elevene skal lage fellesskap gjennom kakesalg. 

Skriver om dugnad, samtidig som vi ber foreldrene om hjelp (baking, småjobbing osv). Frist 

første uka i februar: da må de ha samlet inn halve beløpet. Hvis ikke blir de pushet mer av de 

voksne i Kinsbakkengruppa. Alle klassene må ha en elev eller kontaktlærer som passer på 

pengene på vegne av klassen. Klassekontaktene bør ta ansvar for pengene til neste år. 

Natteravn fredager: Har dårlig erfaring med hvordan vi har jobbet til nå. Snur oss litt rundt 

og organiserer oss annerledes. Nå fordeler vi våre dager, fordeler dem per trinn. Prøver å 

organisere det per trinn. Skal følge tettere opp. Etablere messengergrupper 

Vitnemålsutdeling: Denne gruppa ligger veldig godt an og tar opp tråden utpå våren. Er ikke 

så mye å snakke om nå. Har kontroll.  

 

 

Neste møte: 8. februar kl 17.30 forhåpentligvis på ekte, men kanskje på zoooooom 

 


