
 

 

 
   

Apalløkka skole 

Utdanningsetaten 

Oslo kommune 

Besøksadresse:  

Tjernveien 12, 0957 Oslo 

Postadresse: 

Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo 

Telefon: +47 23 46 62 00 

postmottak@ude.oslo.kommune.no 

Org. Nr.: 976820037 

Apallokka.osloskolen.no 

 

Apalløkka skole 

Møtereferat 
 

Tilstede: Aaste Kveseth, 8A 

Pia Madeleine Gamre og Morten Byhring, 8B 

Anna Zofia Zytkowska-Bobruk og Mette Cathrine Larsen, 8C 

Laila Harmouch og Rajesh Kumar, 8D 

Nils Trangsrud Paley og Steinar Bell, 8E 

Kristin Vindhol Evensen og Lena Soot Baardseng, 9A 

Bjarne Riiser Gundersen, 9B 

Yusra Vibeke Svelland Sowe, 9C 

Astrid Wergeland Biem og Ahmed Raza Saleem, 9D 

Mona Hagen, 10A 

Merethe Aase, 10B 

Mohammad Afzal, 10D 

 

Cathrine Torsvik Thingnes, ass.rektor 

Elisabeth Dullum, rektor 

 

Forfall: Wasim Ahmed Bakhsh, 8A 

Camilla Hognes, 9B 

Katja Rjane Souza Cunha, 9C 

Anne Grete Mathiesen og Morten Jakobsen, 9E 

Karianne Wiger Gammelsrud, 10A 

Dag Wollebæk, 10B 

Yusuf Abdirahman Ismail og Shahla Sultani, 10C 

Ida Tolgensbakk og Morten Nyhuus-Eriksen, 10D 

Sigrunn Toril Torbjørnsen og Mona Elisabeth Hanssen, 10E 

 

Møtegruppe: FAU 

Møtested: Apalløkka 

Møtetid: Onsdag 29.09.21, kl 17.30 
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Referat fra FAU-møte onsdag 29.09.21 

1. Velkommen.  

Opprop. Se liste over fremmøte og forfall over 

2.Status 

• Elever og ansatte: 444 elever. Pr nå er det bare ledige plasser på 10.trinn og det er fullt 

når vi er 449 elever. 7 nye ansatte; både lærere, i miljøteam og IKT.  

• Økonomi: Vi har god økonomi og gjør innkjøp som skal være med på å øke elevenes 

utvikling faglig og sosialt.  

• Ressurser: Vi har godt med ressurser. I de aller fleste timer har vi to lærere tilgjengelig. 

Dette vurderer vi jevnlig slik at det skal bli til det beste for elevenes utvikling faglig og 

sosialt.  

• Korona: Det har vært mye smitte på Apalløkka i høst. 60 smitta fra skolestart til nå. Vi 

skal ikke lenger sende ut informasjon om dette. Man har selv ansvar for å gi nærkontakter 

informasjon dersom man er smittet. Selvtester gjennomføres her på skolen til og med uke 

41. Dersom det kommer ny informasjon eller situasjonen endrer seg, vil vi informer om 

dette.  

 

3.Status fra de foresatte: 

• 10.trinn: God utviklingssamtale. Har fått god veiledning fram mot vgs-valg av rådgiver.  

• 9.trinn: Fint å få til telttur så tidlig etter ferien. Veldig fint å få være ungdommer sammen 

igjen. Opplever at elevene blir sett 

• 8.trinn: Bli-kjent-samtalen oppleves veldig bra for både foresatte og ansatte 

• Foreldremøtene: Viktig å huske på at de foresatte ikke har hatt mulighet til å bli godt 

kjent. Dette er det viktig å legge til rette for. Her kan klassekontaktene ta noen grep 

sammen.  

 

3. FAUs arbeid: 

• Yrkesmesse: Aktuell dato er 25.11.21 

• Nyttårsball: Dette pleier vi å arrangere torsdagen nærmest 15. januar. Det blir da 

torsdag 13.01.22. Hvor vi skal ha ballet, må vi finne ut av. Dato er også avhengig med 

tanke på om lokalet er ledig.  Om det skal være for 9. og 10. trinn, 8.- 10.trinn eller bare 

for 10. trinn henger sammen med hvor vi skal ha det og plassen der. Det viktigste er at 

elevene på 10. trinn får ball  

• Vitnemålsutdeling: Dette gjennomføres torsdag 16.06.22 i Apalløkkahallen.  

• Avslutningstur for 10.trinn: Et ønske å jobbe for at alle skal få en felles opplevelse på 

10.trinn. Vi ønsker å gi 10.trinn muligheten til å kunne dra på tur til Kinsbakken. Dette er 
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et leirsted som ligger utenfor Stavern. Prisen er ca kr 10 000 for hver klasse for en 

overnatting, buss t/r 

• Natteravn: Her er det et samarbeid mellom FAU på Ammerud, Rødtvet og Apalløkka på 

gang. 

• Motivasjonskveld: Dette har vi hatt som en tradisjon tidligere, men ser at kanskje dette 

behovet har endret seg. Vi opplever at MOT-programmet med skolen som 

samfunnsbygger som er en del av dette, dekker mye her. Gjennom dette programmet har 

vi et årlig møte for foresatte og alle som vil komme fra nærmiljøet 

 

Komiteer:  

De som var på FAU-møtet har meldt seg til de ulike gruppene. De som ikke var tilstede på dette 

møtet, må si i fra hvilken gruppe de ønsker å være i. Den som står i uthevet skrift i hver gruppe er 

gruppeleder.  

• Yrkesmesse: Morten, Saleem, Karianne, Astrid, Mona, Anna-Zofia 

• Nyttårsball: Merete, Lena, Nils 

• Avslutningstur for 10.trinn: Merete 

• Natteravn: Laila, Bjarne, Mette 

• Vitnemålsutdeling: Steinar, Yusra, Rajesh, Madeleine 

Det ligger dreiebøker for arrangementene på hjemmesiden, men disse skal oppdateres 

 

4.Valg: 

• Leder: Kristin Vindhol Evensen 

• Nestleder: Aaste Kveseth 

• SMU: Pia Madeleine Gamre 

• Driftsstyret: Mona Hagen. Karianne Wiger Gammelsrud og Astrid Wergeland Biem (vara) 

 

5.Eventuelt: 

Vi har en facebookgruppe som vi ønsker at FAU-representantene melder seg inn i – FAU 

Apalløkka skole 2021/2022 

Spørsmål om lærebøker/ læringsressurser: Skal Apalløkka være en lærebokfri skole?  
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Det skal vi ikke, men vi har startet opp denne høsten med digitale læringsressurser i de ulike 

fagene fra Skolestudio (Gyldendal) og for fremmedspråkene har vi digital læringsressurs også 

fra Aschehoug. Målet er at vi skal finne ut av hvilke læreverk vi ønsker å kjøpe inn i bokform i 

løpet av høsten. Grunnet Fagfornyelsen jobber vi annerledes og de gamle lærebøkene vi har hatt 

er utdaterte. Det er produsert nye lærebøker i de fleste fag for 8. og 9.trinn, men ikke så mange 

for 10.trinn. Derfor har vi ønsket å ha en god prosess rundt dette før vi velger noe som er en stor 

investering. Det er ønskelig fra skolens side at vi bruker noe tid på neste FAU-møte til å snakke 

videre om dette.  

 

 

Cathrine T. Thingnes 

referent 

 

 

 


