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Referat fra FAU-møte 28.01.21 

1/21 Velkommen.  

Apalløkka skole 

Møtereferat 
 

 

  

  

Tilstede: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristin Vindhol Evensen og Christian Lassem, 8A 

Bjarne Riiser Gundersen og Camilla Høgnes, 8B 

Katja Rjane Souza Cunha og Yusra Vibeke Svelland Sowe, 8C 

Hazar Raad Al-Azawy Haugen, 8E 

Vigdis Solhaug og Merethe Aase, 9B 

Ove Hildrum og Inga Ormstad Berge de Galvez, 9C 

Ida Tolgensbakk, 9D 

Ove Møllerhagen, 10A 

Ahmed Mohamed Yassin og Dag Johannes Sunde, 10B 

Aaste Kveseth og Anita Sofie Fenne, 10C 

Beate Mathisen og Astrid Wergeland Biem, 10D 

Elisabeth Dullum, rektor 

Cathrine Torsvik Thingnes, ass.rektor 

 

 

 

 

 

Ikke tilstede:  Tony Heggelund og Khantasamy Sellaiyah, 8D 

Anne Grete Mathiesen, 8E 

Mona Hagen og June Ingebritsen, 9A 

Inga Ormstad Berge de Galvez, 9C 

Tacila Moura de Coral og Heidi Håland Robertson, 9E 

Else Marie Brodshaug, 10A 

Stig Bjarte Brekke, 10E 
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2/21 Informasjon om skolens budsjett 2021 v/rektor 

Skolen har 31.12.20 et mindreforbruk på ca 4,7 mill. VI har brukt de midlene vi fikk tildelt 

gjennom budsjettet, men gjennom året 2020 har vi mottatt midler tilsvarende ca 5 mill 

Forklaring på mindreforbruket: Elevtall, særskilt elevpris på ca 1 mill.,  oppussing av 

naturfagsrom utsatt til 2021, eksamen avlyst vår 2020, seminar for personalet utsatt, innkjøp av 

læremidler utsatt 

Bruk av mindreforbruk i 2021: Seminar, oppussing, læremidler, opprusting av bibliotek, Pcer.  

 

 

3/21  Elevundersøkelsen 2020 

a) Hva ser vi på skolenivå? Gode resultater på de fleste områder. Men vi har ting å ta tak i 

når det gjelder elevmedvirkning, vurdering og tilbakemelding, praktisk og variert 

undervisnning.  

b) Utvikling: Der vi har hatt gode resultater de siste årene ligger vi noenlunde likt med 

framgang noen steder. Når det gjelder elevmedvirkning og vurdering for og av læring har 

vi lavere resultater enn vi ønsker gjennom år.  

c) Analysen fra lærerne: Lærerne har mottatt resultatene av elevundersøkelsen og dette 

blir jobbet med både på skole-, trinn- og klassenivå. Lærerne har foreslått tiltak der vi 

ønsker å utvikle oss og der vi ønsker å opprettholde resultatene.  

d) Hvordan jobber vi med analysen i samarbeid med elevene? Resultatene for den enkelte 

klasse blir presentert for hver klasse i miljøtimen og elevene jobber på samme måte med 

å foreslå tiltak. I tillegg vil dette blir tatt opp i elevråd og SMU.  

Se egen powerpointpresentasjon vedrørende dette vedlagt referatet  

 

 

4/21 Arbeid med strategisk plan 2021 

a) Hva er våre satsingsområder 

b) Fristen er utsatt til 19.02.21 så planen er ikke ferdig 

Skolens ledelse og plangruppe jobber med strategisk plan i disse dager og dette vil bli lagt fram 

for alle ansatte og elevene.  

Se egen powerpointpresentasjon vedrørende dette vedlagt referatet 
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5/21 Informasjon fra skolens ledelse om: 

a) Tema-/prosjektuke: Dette vil vi gjennomføre i uke 6. Alle elever skal jobbe med 

tverrfaglige oppgaver knyttet til "Bærekraftig utvikling". Dette har vært det 

overordnede temaet siden uke 47 i høst.  

b) Valgfagsuke: På grunn at smittevern kan vi ikke ha valgfag slik vi hadde det tidligere i 

høst med blandede grupper. Derfor skal vi ha valgfagsuke hele uke 7. Elevene er da i 

valgfagsgruppene sine hele denne uka.  

c) Overgang 10. trinn til videregående skole: Mye er annerledes også her grunnet covid-

19. YoU-messa i Oslo Spektrum er avlyst, åpne dager på de ulike videregående 

skolene er gjort digitale. Det ligger mange lenker ute på Osloskolens hjemmesider 

som kan være til nytte her og det ligger også informasjon på hver videregående 

skoles hjemmeside. Elevene får mye informasjon om dagen klassevis og individuelt. 

Søknadsfristen er 1.mars.  

d) Overgang 7.trinn til 8.trinn: Det er 150 plasser på neste års 8.trinn. Foreløpig er det 

rett i underkant av 150 elever på lista. I tillegg er det ca 25 eksterne søkere pr nå.  

 

 

6/21  Koronasituasjonen på Apalløkka skole  

Vi følger fremdeles reglene for RØDT nivå. Rektor Elisabeth understreker at det ikke er 

hun som bestemmer om undervisning skal foregå på skolen eller hjemme. Dette avgjøres 

av regjering – kommune – bydelsoverlege.  

 

7/21 Arbeidsgrupper / komiteer FAU – de som ikke har fått valgt gruppe gjør dette. 

Grunnet endring og avlysning av noen arrangementer, besluttet man i møtet at 

gruppemedlemmene skulle fordeles på nytt. Skulle noen lure på noe vedrørende dette, ta 

kontakt med leder Ove M eller nestleder Kristin 

Her er den nye fordelingen:  

 

Pedagogisk utviklingsarbeidsgruppa:     

Merete (merete.aase@osloskolen.no);  

Dag Johannes (dasunde@online.no); 

 

 

Skoleballgruppa:          

mailto:merete.aase@osloskolen.no
mailto:dasunde@online.no
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Leder: Camilla N. (cneiden@hotmail.no) ;  

Heidi (heidihrobertson@gmail.com);  

Stig Bjarte (bb-stig@online.no);  

Anita (anita.fenne@gmail.com);  

Aaste (aaste.kveseth@nrk.no);  

Else Marie (else.marie.brodshaug@delta.no);  

Inga (inga_berge_galvez@yahoo.no); 

Beate (uxbehi@ous-hf.no ) 

 

Motivasjonskveldgruppa:  

Leder: Vigdis (vigdis.solhaug@gmail.com);  

June (jun-ing@online.no);  

Kristin (vindhol@hotmail.com); 

Mona (mona.hagen@ude.oslo.kommune.no);  

Katia (souza_katia2002@hotmail.com);  

Tony (tony.heggelund@247rorleggervakten.no);  

 

 

Natteravngruppa:  

Leder: Ove H. (ovehil@gmail.com)  

Ahmed ( hudisa7@hotmail.com ) 

Bjarne (bjarnerg@yahoo.no);  

Astrid (wergeland.biem@gmail.com);  

mailto:cneiden@hotmail.no
mailto:heidihrobertson@gmail.com
mailto:bb-stig@online.no
mailto:anita.fenne@gmail.com
mailto:aaste.kveseth@nrk.no
mailto:else.marie.brodshaug@delta.no
mailto:inga_berge_galvez@yahoo.no
mailto:uxbehi@ous-hf.no
mailto:vigdis.solhaug@gmail.com
mailto:jun-ing@online.no
mailto:vindhol@hotmail.com
mailto:mona.hagen@ude.oslo.kommune.no
mailto:souza_katia2002@hotmail.com
mailto:tony.heggelund@247rorleggervakten.no
mailto:ovehil@gmail.com
mailto:hudisa7@hotmail.com
mailto:bjarnerg@yahoo.no
mailto:wergeland.biem@gmail.com
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Ida (idatolgensbakk@live.no);  

Christian (christian.lassem@gmail.com);  

Hazar (hazarhaugen@outlook.com) 

 

Vitnemålsutdelingsgruppa:  

Leder: Ove M. (ove.mollerhagen@gmail.com) 

Anne Grethe (agmjul@yahoo.no);   

Yusra (yus-2011@hotmail.com);  

Camilla H. (camillahognes@hotmail.com);  

Kanthasamy (kanthasamy.sellaiyah@alere.com);  

Tacila (tacilamoura@yahoo.com.br) 

 

8/21  Eventuelt 

Bruk av sosiale medier: 

Skolen har,  på grunn av noen tilfeller på skolen, og fordi vi har fått informasjon fra noen elever 

og foresatte, sett at det er et ekstra behov nå i "koronatid" for å sette søkelyset på nettvett. Vi 

har erfaring med at elever er på "chattesteder" der man kan være anonyme og at det som skrives 

der ikke er gode ting for en ungdom å være en del av. Vi vil derfor snakke med alle elever om 

dette de nærmeste dagene. Deretter vil vi sende ut informasjon om dette til alle foresatte og 

videre ønsker vi å ha ekstra fokus på det med elevene framover. Blant annet undersøker vi 

muligheten for å bruke f eks "Bruk hue" som er et holdningsprogram med fokus på nettvett.  

 

Neste FAU-møte blir torsdag 18.02.21, kl 17.30.  

Dette blir sannsynligvis også på zoom og innkalling vil bli sendt ut i forkant av møtet.  

 

Oslo, 01.02.21 

mailto:idatolgensbakk@live.no
mailto:christian.lassem@gmail.com
mailto:hazarhaugen@outlook.com
mailto:ove.mollerhagen@gmail.com
mailto:agmjul@yahoo.no
mailto:yus-2011@hotmail.com
mailto:camillahognes@hotmail.com
mailto:kanthasamy.sellaiyah@alere.com
mailto:tacilamoura@yahoo.com.br
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Cathrine T. Thingnes 

referent 

 


