
FAU Møte 29. September 2021.10.21 

 

REFERAT: 

1. 

Innkalling og saksliste godkjent (med endringer) 

2. 
 Referat fra forrige møte – godkjent! 
 Referat fra møte i mai – godkjent! 
 
3.  
Info fra rektor- Rektor var ikke til stede denne gangen. Tina W går gjennom det hun og Svein har 
snakket litt om i forkant. 

- Trafikksituasjonen – skolepatruljen er avsluttet da barn ikke skal passe barn. rektor ønsker å 

opprette noe. Eventuelt om foreldrene skal bli delt i grupper og står og passer på at barna 

kommer seg trygt over bilveien. Hvordan kan vi gjennomføre dette? 

 
4 Alle introduserte seg 

(pappa til 4 klassing – skøytegruppa) – Knut Karlsen 

5. Ranna Mathloum- måtte avlyse i siste liten, Vi avtaler nytt møte med 

henne/matpakke/bestillingsordning 

6.   Skøytegruppa: Knut Karlsen valgt som leder! 

 SMU representant: Almir Misimovic og Josef Wesman 

AKS forum: Lumturije Adem og Noshin 

Driftsstyre: Camilla Halvorsen (medlem)og Camilla Molobi (driftsstyreleder) 

FAU STYRET: Monica Kasserer. Tina Styreleder. Rahat er sekretær. Camilla valgt til nestleder. 

Eventuelt: 
 
Alle fornøyde med oppmøte, og alle oppfatter nå at FAU og Årsmøtet er for alle. Aldri vært så stort 

oppmøte! 

FAU rommet må organiseres – to melder seg:  Lumturije og Linda  
 

• Dagen før var FAU Leder på skolegruppe møte, det ble holdt på TEAMS. 
Da var det en del info ang barns psykiske helse gjennom pandemien. 

 

Teams – Utdanningsetaten – FAU skal få en egen TEAMS gruppe, utdanningsetaten jobber med dette 

og håper det kan bli tatt i bruk før året er omme. 

Det blir også holdt kursing i FAU arbeid fra Oslo KFU 4. November, mer info kommer. 

 Elevorganisasjonens leder (Aurora Kvilekval) snakket om opplevelsen av å ha hjemmeskole, startet 

positivt til å møte opp på TEAMS, hvordan man taklet og ha hjemmeskole med mange søsken, møte 



medelever igjen, mange begynte å bli ensomme (hun snakket på vegne av alle elevene) 

helsesykepleier fra Linderud fortalte om ungdom og helse under pandemien, hvem de følte de måtte 

holde ekstra øye på. Der hadde lærerene oversikt over de som trengte mer omsorg og 

helsesykepleier holdt kontakt med å ringe disse dette gjaldt.  

➔ Bruke dette på vår foreldrekaffer? Besøk av helsesykepleier, Haugerud idrettslag? 

 Arrangemanger: 

Vi bør lage en liste – hva kunne du tenke deg å gjøre? (rydde, selge osv) Camilla sjekker mail. Vi kan 

lage nye skjemaer/lister til de kommende festene. Levere ut på foreldremøte. 

7. trinnet de bør få et felles møte ang ball og sommeravslutning. Sjekke permene først. (HUSK: 

branndører, sikkerhetshensyn osv) 

Klasselister – kan vi be rektor be lærerne sende ut? Evt  

 

Neste FAUmøte  - styret ser på permene! 

 

 


