
Referat FAU møte Apalløkka 7. november 2016 

 

Agenda 

Valg av referent 

- Pål Brynhildsen 

Godkjenning av referat fra 13. okt.  

- Grunnet misforståelse mellom leder / nestleder ble referat ikke distribuert. Leder leste raskt 

igjennom referatet. Liten korrigering fra rektor. Møtereferat godkjent etter korreksjon. 

Nytt fra rektor; 

- Nye medarbeidere; 

o 1 miljøarbeider (tilbud div aktiviteter midttime) 

o 2 lærere erstatter lærere som slutter, pensjonist / svangerskapsperm.   

o 1 assistent, ekstra voksen – ikke lærer 

- Talentsenter i realfag. Apalløkka Skole sender 6 (av 389) elever til et program med satsing 

i realfag. 

- Nasjonale prøver; vi ser positiv utvikling på individnivå på 9.trinn (fra 8. til 9.trinn). Lesing 

er den grunnleggende ferdigheten som er svakest hos våre elever. Dette må vi gjøre noe 

med. Skolen vil samarbeide med barneskolene og vi ønsker også å bruke tid på dette 

området på de kommende foreldremøtene.  

- Læringsmiljøteamet bistår skole / ledelse med fokus på å øke elevenes læring faglig og 

sosialt. Områder vi har fokus på i vårt samarbeid med Læringsmiljøteamet; 

o Kompetanseheving for personalet i forhold til å jobbe med relasjoner og 

klasseledelse 

o "Vi-følelsen" 

o Felles holdninger, regler og verdier 

- Jobbmesse – litt sen melding fra rektor. Se neste pkt. 

- Hærverk – hva skjedde og hva skjer?  Skolen var utsatt for hærverk mandag 31.10. Det 

ble revet opp en dør, knust vindu i dør og forsøkt å bryte seg inn på kontor. Den største 

skaden kom ved at brannslangen ble tatt i bruk. Vannskade blir fulgt opp. 

Undervisningsbygg / utdanningsetaten var raskt på saken. Høy fokus i tilfelle muggsopp.  

- Læringsmiljø (nulltoleranse for vold og trusler). Verbal "vold", skolen jobber aktivt med å 

forebygge negativt språkbruk. Skolen har stort fokus på å utvikle gode læringsarenaer. 

Hjem og skole har begge et viktig samfunnsansvar i forhold til dette området.  

- Is på Vesletjern. Isen er ikke trygg. Snakk med barna om faren ved å gå på isen. Det skal 

ikke være barn på isen før isen er sikret. Isen er pr.d.d. tynn. Rektor har også sendt ut en 

sms om dette til foresatte. 

 

Yrkesmesse;  

- Alt er avklart, messen avholdes 22 nov. Frist for tilbm. fra foreldre som vil delta er satt til 

11 nov.  En repr. fra FAU i hvert klasserom som holder orden/tid i klasserommene. Skolen 

stiller med lærere og ledelse. Denne kvelden er obligatorisk for elevene på 10. trinn. 

 

 



Status komiteer, inkl valg av flere deltagere i komiteer. 

- Gjennomgang Sjekkliste skoleball. Denne er OK. Skole/FAU mener ikke noe om Limousin 

bruk.  

- Skolen/FAU utfordrer elevrådet utfordres på å finne andre måter å komme seg til ballet 

- Skoleballet er 19.januar. 

- Komitéen må i gang med arbeidet snarest. Disse er i komitéen: 
Trude Simensen, Valborg Holten Jørgensen, Rodrigo Octavio Herrera Rojas, 

Daliborka Nikolic 
 

Motivasjonskveld 

- Joy tar ansvar for å få komitéen «i arbeid» for å finne egnet kandidat.  

 

Vitnemålsavslutning: 

- Camilla tok er rask gjennomgang av dreiebok. OK, men trenger noen mindre justeringer 

(kaffe / kaker / praktisk gjennomføring av kakesalg. 

- Aud-Jorunn blir med i komitéen. 

 

Ingen saker på eventuelt. 

 

Rektor oppfordrer klassene til årstidsaktiviteter for å bli kjent med medelever og foreldre. 

 

Neste møte tirsdag 6. desember. Kl. 18.00 

08.11.16 

Pål Brynhildsen 
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