
Referat FAU-møte 15. februar Apalløkka ungdomsskole 

Tilstede: 

Pål Brynhildsen 8a 

Camilla Huseby 8a (referent) 

Valborg Holten Jørgensen 8b 

Mette Børseth 8c 

Sowadou Suwareh 8e 

Per Otto Bergskau 9a 

Daliborka Nicolic 9a 

Balamurali Balasundaram 9b 

Rodrigo Octavio Herrera Rojas 9c 

Else Marie Brodshaug 10b 

Hilde Madsen 10e 

Rektor Elisabeth Dullum 

Ass.rektor Cathrine Thingnes 

 

Referat fra forrige møte: Referat mangler. Tror ikke det ble skrevet noe referat.  

Innkalling: Noe uklar innkalling. Skjerper rutine for å avtale påfølgende møte. 

Rektors kvarter: 

* Det er satt opp lys langs gangvei mellom kirken og skolen. 

* Jobber for å få på plass en kantineløsning. 

* Elever fra skolen har vært deltakere på "Ungmed" -konferanse. 

* Jobber for å få en avtale om bruk av Apalløkkahallen mellom 14-16 med et opplegg for elevene. 

* Oppfordrer lokale idrettslag og foreninger om å sende info om sine tilbud til skolen. 

* Vinteraktivitetsdag skal gjennomføres rett etter vinterferien. Tryvann, ski, skøyter, gå – vurderer 

tilbud etter føreforhold. Vurderer trinnvise aktiviteter. 

* Opplever at elevmiljøet er roligere enn tidligere. 

* Oppfordring fra politiet: Informer barna om alvoret i å dele/videresende bilder, spesielt «nudes». Å 

ha «nudes» på telefonen er likestilt med å ha barneporno og er straffbart. Dersom slike bilder blir 

spredt i gruppechat, må man umiddelbart forlate chatten. 

Ball: Cathrine informerte om gjennomføring av ball. 

* Godt oppmøte 

* Hyggelig tilbakemelding fra driftsleder, rolig ball og raskt ryddet 

* Mulig å avtale noe med klubben neste år, slik at de som ikke vil danse kan bruke biljard osv der. 

* Vellykket med quiz 

* Innføre stempel/bånd for å forenkle inngangskontroll. 

* Utfordring å få riktig mengde mat.  

* Info om limousin på første foreldremøte, slik at det blir enklere for foreldrene å stå sammen om å 

begrense bruk – spesielt etter ballet. 

* Vurdere å ha trinnvis aktivitet – kun 10.kl på ball? Invitere elevrådet til å diskutere dette. 

* Informere om at medbrakt mat og drikke ikke er tillatt (knusefare/alkoholfri sjampanje mm) 

* Revidert dreiebok presenteres på neste møte. 



Motivasjonskveld: Per Otto tar ansvar for å sette i gang arbeidet i komiteen. Camilla Sender Per Otto 

navn og e-post til deltakerne i komiteen. Per Otto kontakter Ina Svenningdal, som mulig 

foredragsholder. 

Innspill til tur, for formidling på foreldremøte: 

* Foreløpig er klasseturer/trinnturer foreldredrevet. Dette blir tatt opp i driftsstyret, og på sikt kan 

det bli en endring. 

* Få på plass turgruppe tidligst mulig. 

* 2. verdenskrig er tema i 9. kl, tur type Hvite busser eller Aktive fredsreiser bør skje siste halvdel av 

9. klasse eller starten på 10. Det vil gi faglig utbytte og sosialt utbytte gjennom bedre samhold 

gjennom 10. kl. 

* Mulig å søke støtte hos Folk og forsvar mot at de får komme å fortelle om sitt arbeid. Verdt å sjekke 

ut dette. 

* Viktig at foreldre som er med på tur får nødvendig informasjon. Dette kan sikres gjennom at 

foreldre til barn som skal på tur signerer på at skolen kan gi nødvendige opplysninger. 

 

 

 

 

 


