
FAU møte på Ellingsrudåsen skole 4. april 2022  

Informasjon fra skolen: 

Rektor eller annen representant fra skolen kunne ikke stille, men hadde sendt inn en liste med saker. 

- To av skolens nye overvåkingskameraer er stjålet og 2 kameraer er forsøkt ødelagt. Forholdet 
er politianmeldt og det vil bli montert opp nye kameraer så fort som mulig. Skolen slipper 
utgiftene.  

 
- Rektor stillingen ble utlyst fredag 1.april. FAU håper Kristoffer vil søke denne. Tommy er i 

dialog med utdanningsetaten. Etaten har gode rutiner på å ta seg av søknadsprosess. Ikke så 
mange søkere generelt nå. 
 

- Skolen jobber aktivt med rekruttering, 2 lærere er tilsatt, det jobbes med et par tilsettinger 
til. Blant annet en styrkning av de praktiske estetiske fagene. 
 

- Minner om å svare på foreldreundersøkelse, se informasjon sendt på skolemelding og 
skolens hjemmeside. FAU kan gi beskjed til klassene sine om dette. 

 
- Foreldremøter er straks gjennomført for alle trinn.  

 
- Det kan godt tenkes at skolen skal ta imot en egen innføringsklasse med 15.elever fra 

Ukraina. Mer informasjon kommer hvis dette blir aktuelt. 
 

- Trengs det enda en ny påminnelse om å svare på undersøkelsen knyttet til lekser? 
FAU svarer – JA det skader ikke med en ny påminnelse.  

 
Beskjed til skolen: Sende ny påminnelse om lekse undersøkelsen.  
 

Info fra Allmøte på skolen 
Den 31. mars ble det gjennomført et allmøte på skolen i regi av FAU for alle tre skolene i området, 
med innlegg fra Politiet, info om SALTO, Frivillighetssentralen, Natteravning, og Forandringshuset. 
Bra gjennomført, og godt oppmøte. Vi kan være stolte av at vi har så god dekning på området vårt. 
Gode innspill fra flere instanser om at foreldre bør snakke sammen. Bedre dialog mellom foreldrene 
hindrer at uønskede situasjoner oppstår og kan øke graden av inkluderingen. Det kan være lurt å lage 
egne klasselister i klassene.  
 
Spørsmål til skolen: Er det ikke lov for læreren og spørre om hvem som kan bli med på klasseliste og 
krysse av for ja og nei. Og deretter sende ut en klasseliste til klassen med de som har huket av for JA? 
 
Natteravning 
Fra skolen vår blir det lagt opp til at foreldre fra 6. og 7. skal gå natteravn, og at vakter vil bli fordelt. I 
tillegg vil det være en frivillig gruppe på Spond hvor man kan melde seg på og bli med.  
Thea ble valgt til å være natteravnkoordinator for oss. 
 
Det kom gode innspill om at det er viktig å huske på at natteravning er frivillig, og at måten dette 
legges frem på for å få folk til å delta har mye å si for gjennomføringen her.  
Natteravning er en fin måte å komme i kontakt med andre voksne og knytte bånd på tvers av 
skolene, samtidig å være tilstede for barna våre og være med på å skape et trygt ungdomsmiljø.  
 
Gjennomførte arrangementer: 



Karneval for 2 og 3 trinn er gjennomført. Øresus indre dager etterpå. Gjennomført.  
Det var lurt å ta utkryssingsbordene ut i gangen for å få oversikt på at ingen forsvant uten å ha 
krysset seg ut.  
 
 
Disco ble gjennomført for 4-6 trinn. Rebecca har holdt i arrangementet og har skrevet en lang og 
fyldig evaluering. Det var litt vanskelig å få foreldreengasjement til dette. Vi var litt få voksne. Vi 
hadde 118 barn som kom. 120 var påmeldt. Noen som ikke kom, og noen andre som dukket opp som 
ikke hadde meldt seg på. har skrevet evaluering.  
 
 
Kommende arrangementer: 

- 17. mai komiteen er godt i gang med planlegging. Komiteen føler selv at de ikke har startet 
tidlig nok, men her er jo pandemien og usikkerheten som lenge lå over arrangementet en 
tydelig faktor. Vi kommer i mål.  
 

Ballet: Ingrid tenker på ballet, men trenger litt oppstarts hjelp av noen som har gjort det før.  
 
Tidligere var det slik at elevene øvde på polonese på skolen, og at de trakk lapper for par de skulle gå 
med/sitte til bords med under pizzaen. Snakk med skolen i forhold til polonese opplegget.  
 
 
Nedsette komite for å følge skolerehabiliteringen: 

1 frivillig har meldt seg fra foreldregruppen. Vi bør også ha en i FAU. Punktet flyttes igjen fremover i 

tid i påvente av mer konkret informasjon fra etaten.  

 

Til neste møte:  

FAU ønsker at AKS/skolen redegjør for rutiner i forhold til mathåndtering. Hvilke retningslinjer, 

sjekklister foreligger på dette området?  

 

FAU etterspør status i forhold til kunst/musikklærere, er det noe fremgang i denne saken? 


