
FAU møte hybrid 14 mars 2022  

Skolen informerer: 

Skolen kjenner på en mer normal hverdag med ansatte/elever tilbake til jobb, aktiviteter osv med 

god stemning.  

Ny skole: 

Info om søkt forlengelse leie tomt brakkeskole til 2028 – parallelt søkt om utvidelse med tanke på 

flere paviljongbygg. Ingen andre alternativer er klare for oss på hvor vi skal være under 

byggeprosessen da de venter på søknad om leieavtale og ytterligere paviljonger. Bør ikke sette i gang 

større prosesserer hos oss før vi vet noe mer om dette med tanke på ungdomsskolen osv.  

Rektor og Frøydis ble innkalt til møte med prosjektgruppen som jobber med den nye Ellingsrudåsen 

skole. Her fikk de se forslag på tegninger på ny skole og det virket som de hadde kommet ganske 

langt i planleggingen. Skolen har reagert på at de ikke har blitt tatt inn tidligere i 

planleggingsprosessen og har meldt fra om dette med tanke på flere foreslåtte utforminger som ikke 

vil være optimalt. Prosjektgruppen har responderte med å ønske nytt møte med skolen hvor de kan 

spille inn sine ønsker og forslag. 

Foreldre/elevundersøkelsen ifm lekser: 

Det har kommet inn 169 svar fordelt på alle trinn - noe lite på 1, 6 og 7 trinn. Her kommer det frem at 

de fleste trenger litt hjelp med lekser og at barna noen ganger opplever leksene som vanskelige. De 

fleste ligger på ca 2 timer til brukt på lekser og det er en gruppe som synes det er vanskelig å finne 

motivasjon til lekser. FAU foreslår å sende ut skjemaet en gang til for å få bedre svarrespons og at det 

bør gjøres en noe dypere analyse for å finne ut hvor de forskjellige grupperingene dukker opp med 

tanke på trinn osv. Foreslår også at svarene kan sees på i sammenheng med trivselsundersøkelsen. 

Ymse: 

Kameraovervåkningen ble godkjent og nå har kameraene blitt montert opp ved skolen.  

FAU: 

Nedsette komite for å følge skolerehabiliteringen: 

1 frivillig har meldt seg fra foreldregruppen. Vi bør også ha en i FAU. Punkt flyttes til 4. april i påvente 

av mer informasjon fra etaten.  

Det er ønskelig med en frivillig fra foreldregruppen (og en i FAU) med tanke på natteravnsamarbeidet 

på tvers av skolene i området. Primært ligger fokuset på 6 og 7 trinn med 2 fra Ellingsrud 

ungdomsskole, 2 fra Bakås barneskole og 2 fra Ellingsrudåsen barneskole. Det er planlagt 1 vandring i 

uken til å begynne med og 6 + 7 trinn stiller med foreldre. Det er møte 31 mars med politi, SALTO, 

natteravner, barnevern osv.  

Discokomite – 22 mars, planlegging i god gang. 4-6 trinn. 

17 mai komite – popcorn og slushmaskiner. Alle er samlet i spond. Planlegging er i gang.  

Karnevalskomite – det er 100 påmeldte. Sendes ut en siste skolemelding i tirsdag 15 mars med frist 

samme dag.  

Ball 7 trinn – her må vi bestemme dato og komite. Legger ut en påminnelse på spond.  



Ønskelig med loggføring av oppmøte for å sikre at allle klassene er representert på FAU møtene over 

tid. Også ønskelig med trinnvise facebookgrupper for bedre kommunikasjon og informasjon på tvers 

av trinnene.  


