
Referat fra FAU-møte ved Apalløkka 6.desember 2016 
 
Tilstede: 11 fremmøtte, Daliburra Nibolic 9A, Giti Darjazizadeh 10D, Suuladou Suwazeh 8E, 
Aud-Jorun Sandal 9C, Hilde Madsen 10E, Nufri Lekai 9B, Pål Brynildsen 8A, Kjell Ove Hauge 
8B, Else Marie Brodshaug 10B, Per Otto Bergshaug 9A, Trude Simensen 9D, rektor tilstede ved 
punkt 3. 
 
Agenda: 

1. Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige møte.  
2. Evaluering av yrkesmesse 
3. Nytt fra rektor 
4. Nyttårsball - status for planlegging 

 
Referat fra FAU-møte 8.november ble godkjent uten korreksjoner. 
 
Evaluering av yrkesmesse 
Komiteen og skolen hadde gjort en god jobb med å rekruttere til presentasjon av yrker. Mange 
fremmøtte til å presentere yrket sitt.  
 
Klassene møtte klassevis på sitt klasserom, mens de fremmøtte gikk inn i grupper og 
presenterte sine yrkesvalg.  
 
Yrkesfordeling:  
Denne gangen var det mange økonomer i forhold til andre yrker, med fire stykker men samtidig 
representerte de forskjellige yrkesvalg basert på økonomiutdanning, blant annet bank, revisjon, 
finans. 
 
Representanter fra Kuben og Elvebakken spesielt, formidlet yrkesfag.  
- la vekt på livslønn versus årslønn, siden yrkesutdanning gir lønn tidlig i arbeidslivet. Etter 15 år 
vil akademikerutdannet ha tatt igjen en yrkesutdannet i samlet lønn- forutsatt at den 
yrkesutdannede ikke har avansert i arbeidslivet - noe de som regel har gjort etter 15 år.  
- hvor lenge er man i yrkesvalget man har valgt før man går videre til ingeniør, skifter yrke? 
Varierende frisører - 8 - 10 år, overbelastning pga senebetennelse etc, mens en elektriker kan 
stå ut hele livet.  
 
Viktig at foreldre snakker om yrke ikke utdanning, da utdanningsløpene er annerledes i dag  
enn for 15 år siden. 
 
I fjor var det en representant fra FAU i hvert rom som sørget for PC og at de fremmøtte holdt 
tiden. Lærere tok denne jobben i år. 
 
PCer var ikke på plass ved start og presentasjonene ble derfor 15 minutter forsinket fra start. 



De fremmøtte fikk kun 3 minutter hver til presentasjon. Mange frammøtte og man ønsket 
samtidig ønske å ta inn igjen forsinkelsen fra start. De frammøtte opplevde derfor det som litt 
heseblesende og alle fremmøtte rakk ikke over alle klasserommene. 
 
Alternativ organisering fra at foreldre går fra klasse til klasse: kunne vært at de fremmøtte står 
på stand hvor elevene går dit de er interessert. 
 
Beholder dagens konsept. Da det er fint for elevene å få vite om yrker de ikke visste fantes.  
Forbedre forflytting mellom klasserom neste år. Viktig at PC er på plass ved start og at ordstyrer 
i hvert klasserom er strenge med tiden slik at alle fremmøtte slipper til like lang tid. 
 
Forslag: spørretime på gangen, hvor de fremmøtte stiller tilgjengelig i gangen et kvarters tid 
etter at alle presentasjoner er ferdig. Spørsmål kommer gjerne i enerom, ikke i klassen samlet. 
 
2 timer er passe lenge, nok for elevene.  
Elevene var fornøyd! 
 
Else Marie skriver oppsummering/oppdatert dreiebok fra yrkesmesse. 
 
Nytt fra Rektor 
Mye sykdom blant elever og lærere for tiden. Skolens ledelse stepper inn i undervisningen.  
 
Opprydning fra hærverk: åpnet opp vegger, 30 cm opp på veggen. Står og tørker. Ser bra ut i 
forhold til frykt for muggsopp. Hærverket er under etterforskning fra politiet. 
 
Arbeid med skolemiljø: 

● Skolen har et godt samarbeid med forebyggende politi. God dialog og politiet kommer 
nokså ofte innom på besøk. 

● Salto – sammen lager vi et trygt Oslo. Skolen ønsker et tettere samarbeid med Salto og 
Bydelen. Allerede denne uka er det to møter. Skolen ønsker et samarbeid med bydelen 
om bla. kantinedrift og miljøarbeider ved skolen.  

● Ungdomsråd i bydelen har vært på besøk. 
● God dekning m helsesøster/psykisk helsevern i bydelen. Helsesøster på skolen fire 

dager i uken. 
 
Hallen er åpnet for fysisk aktivitet i midt-timen. Elevene er selv med på å velge aktiviteter. Det er 
laget en rulleringsplan for bruk av hallen. Styrt av idrettslærer. 
Allrommet / biblioteket tilgjengelig. 
Ønsker skole-kantine i midttimen: å få åpnet opp kantina i hallen.  
 
Ved elevstyrt kantine: begrensning på 140.000 i fortjeneste for ungdomsbedrift. Ved fortjeneste 
utover 140.000 er det andre skatteregler som slår inn og ungdomsbedriften må avvikles og 
opprettes som annen virksomhet. 
 



 
Miljøarbeider legges inn i skolens budsjett, slik at skolekantine ville vært prioritert i forhold til 
samarbeid med bydelen om vi må prioritere. Forslag er mulighet for grøt to ganger per uke.  
Bestille fra Ammerudhjemmet? Rødtvet? 
 
Eks på medvirkning fra nærmiljøet på tiltak for tryggere by i samarbeid med bydel: 
Lyssetting - fjerner utrygge/mørke plasser. 
 
Heldagsprøver for tiden. 
En flott gjennomført prosessorientert skrivedag på 8.trinn. 
Elevundersøkelse i disse dager. 
Det er et godt samarbeid mellom personalet og ledelsen. 
 
Organisering av undervisning: Dette skoleåret har vi 3 lærere i basisfag fordelt på to klasser. De 
samme lærerne har ansvaret for all matematikk, norsk og engelskundervsining på trinnet. Vi har 
en mer samkjørt undervisning på trinn. Fravær av lærere er noe mindre sårbart, vi 
omorganiserer undervisningen.  
 
Spørsmål om bruk av vikarer, og elevenes oppførsel overfor vikarer:  
Vikarinnkaller - 30% av tiden til vikarinnkalling, vikar resten av egen arbeidstid. 
Timesvikarer - versus vikarer over lengre tid. Strengere krav til vikarer over lengre tid. Ledelse 
og lærerteam dekker opp ved langvarig fravær. Det er utarbeidet ulike standarder og 
forventninger til hva som forventes av lærere og vikarer.  
 
Utdanningsetaten veileder personalet i forhold til godt læringsmiljø. Læringsmiljøtemaet holder 
foredrag og jobber med personalet i mindre grupper.   
 
Status for planlegging av nyttårsball 
Vakter - komiteen har ikke fått inn på 8.trinn.  
Alle klasser på 8 og 9.trinn må stille 5 vakter per klasse. To vaktlag i tidsrommet: 5-12, med litt 
overlapp. Ballet er fra kl 6-23. Torsdag 19.januar. 
Pål Brynildsen vil etterspørre elektroniske klasselister fra kontoret til alle trinnkontakter. 
Oppgaver for foreldre (se dreiebok på skolens hjemmeside for mer utfyllende); 

● Vakter 
● Bestille mat. 
● Rydde. 

 
Skolen tar kontakt med politiet- for å varsle om arrangement. Forebyggende etat liker å komme 
innom og vise seg fram. 
Bonger for brus - viktig at elevene tar vare på sin bong.  
FAU oppfordrer til annen transport enn limousine. 
 
Neste møte: Leder kaller inn på nyåret. Dato ikke fastsatt. 


