
Referat fra FAU møte 25.05.21 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste: 

OK. 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte: 

OK. 

3. Informasjon fra rektor Svein Pillgram Hansen: 

Ikke karantene eller smitte på skole pt. 

Ansatt nye:  

- Ny sosiallærer Line Kristine Lunder - Kommer fra Godlia skole, master i pedagogikk. 

- Sanna Åkelund assisterende rektor - Bakgrunn fra både barne-, ungdoms og videregående skole 

- Ny inspektør - Katrine Grande Corneliussen.  

Førskoledagene blir litt annerledes i år også. Har invitert barnehagene til en rundt tur på skolen. Alle nye 

førsteklassinger får en «goodie bag» med blyant, viskelær etc.. 

 

4. Besøk Arya Keshvari - Områdeleder Trosterud og Haugerud Fritidstiltak: 

Arya Keshvari fra Trosterudklubben orienterer om tilbud til barn og unge og hvordan Trosterudklubben 

jobber med tiltak i nærområdet og samarbeidspartnere. 

Hans rolle er å se behovet for ulike tiltak rettet mot barn og ungdom for barn og ungdom i nærmiljøet. 

 

De ansatte som jobber på klubben er lokale eng unge voksne, ofte studenter. 

Selve klubbens tilbud er flerdelt. 4-7 trinn to kvelder åpent, samme for ungdom med to kvelder i uken. De 

samarbeider tett med Haugerud IF om arrangementer i nærområdet. 

Åpent fra 13-16 fra femte trinn og oppover hver ettermiddag i hverdagene. 

Tett samarbeid med barnevern og skole ifht sosialagentene. Tiltak mot 5 og 6 trinnselevener hvor de skal få 

økt sosial kompetanse. Til hjelp ifht undervisning og hva de går igjennom på skolen. Støtte opp om arbeidet 

på skolen. 

Ferieklubben: Får midler fra Barne- og familiedep. Aktiviteter, tur til Snø, badeturer, Tuenfryd etc. Her stiller 

de med voksne ansatte som sørger for at deltakerne får gode opplevelser. Alt er gratis. 

Andre prosjekter: sysselsetter ungdom 14-18 (f eks koronaverter), Vaksinesenteret, sørge for ro og orden på 

Haugerud senter. Ungdommer får arbeidserfaring og referanser til senere arbeidsliv. 

Sommerjobber – 18 ungdommer i 9 uker: vaske vinduer, rydde og vaske, med på turer og aktiviteter. 

Jente og gutte grupper (sister and brotherhood): Gruppearbeid som har som mål å øve på sosiale ferdigheter 

og knytte relasjoner seg i mellom. Temakvelder: f eks sosiale medier. Tar opp erfaringsbaserte eksempler. 

Fra 6 klasse og opp til videregående. Arrangerer utflukter også hvor deltakere bestemmer hva de skal gjøre. 

De ønsker seg et tettere foreldresamarbeid og ønsker samarbeid med skole. Kanskje FAU kan informere på 

foreldremøter? 

 

5. Sommeravslutning for hvert klassetrinn: 

Hvert trinn kan søke om 25 kr per elev. Opp til hvert enkelt trinn. Noen samler inn et lite beløp fra hver av 

foreldrene og kjøper en oppmerksomhet til lærer. 

 

6. Skolehagen:  

Befaring, behov for dugnad med hjelp fra foreldre. Invitasjon kommer. 

 Det er søkt om nye grønne midler på 40 000,-, ikke innvilget enda. 

7. Frivillighetsmidler: 

Søkt om frivillighetsmidler på 15 000,- for et arrangement når det blir mulighet for det, FN dagen. 


