
Referat FAU-møte den 8. november 2021  

 

Tilstede:  

Kristoffer Kvinge – Fung. rektor 

Frøydis Følling – Fung. assisterende rektor 

Tommy Monge – FAU-leder 

1a - Thea Pernille Risan Svendsen 

1c - Aleksander Nunes-Xavier 

2a - Hanna Roll Gulbrandsen 

3a - Tor Ivar Hansen 

4c - Anna Maria Fjellheim 

5a - Rebecca C. Fjellheim 

5b - Janne Møller-Nielsen 

5c - Vegard Sæther 

6a - Stine Kristensen 

7b - Kristin Andvik  

 

Informasjon v/fung. Rektor Kristoffer Kvinge:  

Ny timeplan med felles storefri er i prøveordning frem til jul. Hvis dette ikke fungerer så bra vil 
skolen gå tilbake til samme løsning som tidligere. Skolen tar gjerne imot innspill fra foreldre hvis noe 
kommer inn via FAU.  

Juletreet som skal stå på Trafalgar Square i London skal snart hugges og ordfører Marianne Borgen 
besøkte nylig skolen i forbindelse med dette. Elevene på 5. trinn på Ellingsrudåsen skole skal delta på 
arrangementet.  

Fellessamlinger for elevene kommer nå i gang igjen, med blant annet BlimE-dansen.  

Elev- og trivselsundersøkelsen vil nå bli gjennomført og resultatene legges frem på neste FAU-møte. 
For elever med dysleksi blir undersøkelsen lest opp.  

Knusing av ruter er et stort problem for skolen og det har også vært ett branntilløp i sommer. Siden 
august 2020 har det blitt knust 110 ruter og hver rute koster ca kr 4000,-. Kameraovervåkning har 
blitt innvilget, men skolen må selv dekke kostnadene og det er foreløpig ikke avgjort om det skal 
installeres.   

Sykefraværet er for tiden høyt. Spørsmål fra FAU om det vært mye fravær på grunn av Corona i høst?  

Smittevernteamet i bydelen har kun meldt fra om et større smitteutbrudd på 6. trinn i høst. Skolen er 
avhengig av å få beskjed fra foreldre ved Corona-fravær. Tillitsbasert. 



Skolen vil sende ut Skolemelding med påminnelse om å holde seg hjemme når man er syk eller har 
symptomer. Man skal møte på skolen hvis man er symptomfri. Skolen har håndtert meldinger om 
smitte individuelt, men vil sjekke hva som er praksis for dette på andre skoler i området.  

Ekstra ferie/permisjon Skolen mottar en del søknader om ekstra ferie/permisjon som ikke blir 
innvilget. Elever risikerer å miste skoleplassen ved for langt fravær. Ved 11 dager ureglementert 
fravær vil eleven bli skrevet ut av skolen.  

Lekser Mengde lekser og tiden som brukes på dette oppleves som veldig forskjellig. Det er mye 
uenighet blant personalet om lekser. Skolen ønsker hjelp av FAU til å lage spørsmålene til en 
foreldreundersøkelse. Undersøkelsen bør fordeles på trinnene og skal sendes ut via Skolemelding. 

Hvor mye tid skal brukes på lekser? Kvalitet og innhold? Opplever elevene leksene positivt og 
motiverende? Må foreldre mase mye på barna om lekser? Brukes iPad på alle oppgaver eller skrives 
også noe for hånd? Nyttig for lærerne å få data om dette.  

Leksehjelp på AKS utføres av ufaglærte. Det er flere som benytter seg av dette tilbudet.  

Gjenglemte klær Spørsmål fra FAU om praksis med gjenglemte klær kan gjøres annerledes. Det er 
store mengder klær som leveres til Fretex. Også klær som er merket samles inn og legges i Aulaen. 
Kan dette gjøres på en annen måte slik at de merkede klærne kommer til rette?  

Kunst og håndverk. Elever opplever faget som kjedelig, da det er lite som lages i praksis og de synes 
det er kjedelig å tegne hele tiden. Har lærere som ikke er faglærte. Sløydsalen er ikke er helt i orden, 
men den er i ferd med å settes i stand. Stor utfordring for skolen at det er vanskelig å rekruttere 
kvalifiserte lærere til faget. Skolen trenger også musikklærer.  

Forslag fra FAU at lærerne har felles idéutvekslinger og besøker Hobbykunst (Per Kroghs vei 4) for 
inspirasjon. Det kan også være motiverende for elevene å bli spurt om ideer til hva som kan lages.  

17. mai arrangeres av foreldrene på 3. trinn. Minnepinnen er borte. Tommy Klemp skal ha overført 
info til en «sky» og FAU spør ham om hjelp.  

Karneval for 1., 2. og 3. trinn arrangeres i februar av foreldrene på 2. trinn. Erfaringsmessig er det 
best å ha eget arrangement for 1. trinn. Planleggingen starter nå.  

Disco for 4., 5. og 6. trinn arrangeres i mars.  

Skolebehovsplanen legges ut onsdag den 10.11. (opposisjonen) og torsdag den 11.11. (Byrådet).  

Nasjonale prøver (5. trinn) er gjennomført med et godt, men veldig varierende, resultat.  

Koronakompenserende midler – FAU spør skolen om bidrag til sosiale arrangementer for elevene.  

 

 

 


