
Referat FAU møte tirsdag 7 mars. 

 

Navneopptak / tilstede; 

Joy Barua (8D), Nufir Lehaj 9B, Aud-Jorunn Sandal 9C, Mette Børseth 8C, Hilde Madsen 10E, Else Mari 

Brodshaug 10B, Daibonca Nikolic 10B, Fariha 9D, Pål Brynhildsen 8A, Elsiabeth Dullum, Cathrine 

Thingnes. 

Rektor/ass.rektor var på møte på Ammerud skole, og kommer senere. 

Ingen kommentarer til referat fra forrige møte. 

Info fra bydelen 

Info fra Grorud Bydel vedr støtte til klubber, foreninger, idrettslag til medlemsavgift for utøvere med 

behov for økonomisk støte. Distribueres til medlemmer av FAU, og deretter ut i klassene.  

Nettvett / Mobilbruk i skoletiden 

Nettvett og mobiltelefon på Apalløkka. Lik praksis for alle, alle trinn, hele skolen. FAU Oppfordrer 

skoleledelsen til å få dette inn skolereglementet, og presentere den løsningen skolen mener er best 

for FAU. 

Meldes fra flere forelder at det er støy i klassen. Hvilke "verktøy" har skolen har for å håndteres 

gjentagende problem elever. 

Rektor / ass.rektor har mye å fortelle rundt dette, og opplever at skolen bruker mye ressurser pt, 

særlig på 2 klasser.  Nevnte klasser har 2 helt forskjellige utfordringer. Problemet er ikke generelt for 

Apalløkka. Realiteten er motsatt. Det er på det jevne gode læringsmiljøer i klassene 

Forberedelse av 7 klassinger / forelder 

Rektor 7 ass.rektor kommer fra foreldremøte fpå Ammerudskole. Rødtvet har gjennomført sine 

foreldremøter, så Apalløkka skole har ikke fått presentert seg for Rødtvet forelder.  Ekstramøte på 

Apalløkka settes opp for Rødtvet foreldre.  I Mai/juni inviteres elever til Apalløkka for "bli kjent" dag, 

samt mulighet for typiske "elevspørsmål". 

Klassesammensetting 

Hvordan setter skolen opp klasse mix (Ammerud / Rødtvedt)? Apalløkka er prisgitt at hhv. Ammerud 

og Rødtvedt kjenner sine klasser, og kjenner sien elever samt sørger for at Apalløkka får god 

informasjon for å få gode klasser.  

Aktivitetsdag 

Aktivitets dag, særdeles vellykket for alle aktiviteter.  Elisabeth hadde ønsket seg mer tid i forkant, 

men dette ble veldig bra. 

"Sinnamann" 

"Sinnamann" forestilling. Gode tilbakemeldinger fra Apalløkka sine 9ende klassinger etter 

forestillingen. Skilte seg positivt ut vs andre 9 klassinger. 

Skolevalg videregående 



10 klassingene har nå valgt videregående, og "jaget" er over. SoMe gjør også sitt til å stresse elevene 

for kant av dette. 

Midttime 

Midttime aktivitetene fungerer godt som en "støydemper". Konfliktnivået synker, rektor bruker 

mindre tid på elever som er "fight modus". 

Klassetur. 

8A arrangerer klassetur med læring som formål (Krakow / Berlin). Parallelle klasser inviteres til å 

være med. Betingelsen for å utenlandstur er faglig innhold. Fint om skolen kan tilpasse 

undervisningen i forkant, slik at elevene ved hva dette handler om. 

 

Neste FAU er satt til torsdag 4 april. 

8 mars 2017 

Pål Brynhildsen 


