
Informasjon ved rektor:  

Skolen har vært med og hugget tre til London sammen med bymiljøetaten for elevene i 5 A.  

Gjennomført fellessamling – stor stas – hele skolen ble samlet i aulaen i 2 omganger med bli med 
dansen og innslag fra hvert enkelt trinn.  

Vi har fått innvilget kameraovervåkning. Det har vært befaring. Mottatt tilbud og skolen antar at de 
kommer til å gå for dette med installasjon i begynnelsen av januar.  

1-4 trinn har gjennomført trivselsundersøkelsen – lærere analyserer data.  

Elevundersøkelsen går nå på 5-7 trinn med frist 16 desember.  

Nasjonale prøver: vi har en oppgang på våre resultater sammenliknet med de siste 3-4 årene og vi 
ligger over nasjonalt snitt. I har også gode resultater sammenliknet med skoler i nærheten.  

Grunnskoledirektøren har også vært på besøk.  

Korona: vi har mye smitte nå, nesten på alle trinn. I tillegg 3 ansatte som er smittet. Skolen er 
bekymret med tanke på smittenivå. Derfor Møte lokalt med AMU her for å se på lokale tiltak på 
skolen. Det er ikke per nå ikke gjeninnført trafikklysmodellen, men vi kan gjøre noen tiltak selv. Må 
også se an pressekonferanse som er planlagt i morgen kveld. Samarbeider med Bakås og Ellingsrud så 
skolene ligger på ca samme tiltaksnivå. Målet er å begrense antallet nærkontakter samtidig følge 
retningslinjene fra kommunen spesielt med tanke på at vi nærmer oss juleferie. Foreløpig er det ikke 
massetesting 1-4 trinn. Skolen sender ut info til klassen(e) det gjelder ved smitte dersom det 
godkjennes av foresatte.  

Ang prosessen ang ny skole ved Ellingsrudåsen. Begge skolene står nå som ferdigstilles i 2027 og det 
er problematisk med hvor elevene skal huses i byggeperiodene. Rektor har fått lite informasjon og 
spør om FAU har fått vite noe mer. Skolebehovsplanen siste utkast: man jobber med å finne en 
midlertidig plassering, mens for Ellingsrud ungdomsskole jobbes det med å få bruke paviljongene 
etter Bakås midlertidige skole. Skolebehovsplanen skal vedtas på nyåret. Utover dette har ikke FAU 
og foreldregruppen fått mer informasjon.  

AMU Ellingsrudåsen forfatter et brev til AMU sentralt utdanningsetaten ang inneklimaet ved skolen. 
Det er også forespurt luftmålinger. Skolen ønsker å legge dette frem for FAU når det foreligger. 
Skolen forteller også at de melder avvik ukentlig. FAU tipser om at det bør meldes avvik daglig, samt 
at det også må meldes av de ansatte i tillegg til vaktmester osv.  

Spørsmål fra FAU: 

Avvikling av juleavslutning: her er det rom for å gjennomføre dette, klassevis eller trinnvis.  

Renhold av toalettene 1.4 trinn: det har kommet klager på at toalettene ikke er rene og at barna ikke 
ønsker å bruke toalettet. Rektor informerer om at de skal vaskes 2x for dagen og skal ta dette videre 
med renholdsleder.  

Tunge dører på toaletter ved fanten: flere av barna synes det er vanskelig å gå på do alene da dørene 
er tunge. Rektor skal ta dette med driftsleder.  

Skolefotograf: flere er misfornøyd med skolefotografen som er brukt. Om det er mulig med en ny 
runde på valg av skolefotograf? Dette kan reforhandles dersom det er misnøye blant foreldrene, evt 
avvikles helt. Dette kan luftes blant foreldrene på nyåret.  



FAU møte: 

Komitearbeid: 

Her planlegger vi og håper at COVID er håndterbar til de forskjellige arrangementene.  

Karneval: 10 februar booket aulaen for 2 og 3. trinn. 1 trinn har ikke så langt snakket om karneval – 
de booker aulaen i morgen.  

Disco: ikke gjort så mye med per nå.  

17. mai: Fått tak i info fra tidligere år.  

Ball: ikke så langt satt i gang noe. Evt booke aulaen snart.  

 

Kreative fag: 

Det har kommet tilbakemelding på at de kreative fagene henger etter de mer klassiske fagene.  

Hvordan kan vi få inn mer variasjon i de kreative fagene ved skolen? Kan en høste inspirasjon hos 
f.eks lokale hobbyforretninger osv? 

Kan en lage et fagfellesskap med f.eks kunst og håndverk /musikklærere ved Bakås og Ellingsrud 
ungdomsskole slik at vi slik kan få inn mer variasjon? 

Kan en videreutdannes de lærerne som nå holder kunst håndverk, musikk osv dersom det ikke kan 
ansettes egne lærere i disse fagene? 

 


