
Møteinnkalling/ referat FAU – møte (31.08.2021) 
 

Tilstede: AKS-leder: Fredrik Torvik, Rektor: Solvor Vasshus, 3A: Linn Beate Woll, 2B: 
Annam Sohaib Chaudry, 6B: Zidra Nasim, 4B: Violeta Salame, 7B: Beate, 
Henriksen, 1A: Fathia Atmaca 
Foreldrekontakter: 5A Precy Berntsen, 6B Hajar , 2A: Ali, 7B: Irem Øzalp, 2B: 
Mounira 

Møteleder: Beate Henriksen 

Referent: Beate Henriksen 

Ordstyrer: Beate Henriksen 

Tid: 18.00-20.00 (19.00-20.00 med klassekontakter) 

Sted: Skolen - lærerværelset 

 
 

Sak 
nr. 

Melder Agenda/referat Tid 

 Fast 
 
 

Informasjon fra skole og AKS: 
- Covid-19: informasjon om smittevern, smittesporing 

og nytt testregime på skolen med selvtester for 
medarbeidere og elever. For ytterligere informasjon, 
følg med på skolens hjemmesider. Ved smitte vil 
rektor eller smittesporingsteamet i bydelen ta 
kontakt med den enkelte per telefon. 
 

- §9A Trygt og godt skolemiljø: informasjon om 
endringer i lovverket for hvordan skolen skal følge 
opp varsler og hvordan man følger opp. Dette 
informeres om på foreldremøtene til høsten. 
 

- Informasjon om språkkartlegging. Dette informeres 
om på foreldremøtene til høsten. 
 

- AKS: informasjon om ny ledelse. Noe dialog rundt 
hva som var temaer i fjor fra FAU. FAU deltar på 
foreldremøtene. 

 
- Innspill trafikksikkerhet. Forslag: gå i gjennom det vi 

sendte sist og sende et likelydende brev 
 
 

30 
min 

17/21  Presentasjonsrunde 5 
min 

18/21 Beate Valg av sekretær og kasserer, samt vara for DS-leder. 
UTSETTES TIL NESTE MØTE. 

10 
min 

19/21 Beate 
 

Gjennomgang av struktur, planlagt FAU-møte i mai: 
- Grupper. FAU repr. er gruppeledere. Hvor ofte 

møtes? Fora: digitalt? 

15 
min 



- Hvor ofte skal klassekontakter delta på FAU-møtet? 
Forslag: august, januar, mai? FAU-repr. informerer 
FAU om gruppearbeidets framdrift? 

• Foreldreengasjement (mellomtrinnet), 
samarbeider med Bjørndal FAU og rektorene, 
spesielt fokus på overgang til ungdomskole 

• Trafikkgruppe (årshjulet er oppdatert) 

• Informasjonsgruppe (jobbe med 
informasjonsmateriell om FAU og 
klassekontakter) 

• Arrangementsgruppe (Sommerfest, 17.mai 
3.trinn og 6.trinn)  

• Temakveld og verksteder (småtrinnet, årshjulet 
er oppdatert) 

20/21 Beate Klassekontakter kommer 19.00: 
- Informasjon om arbeidet som er gjort foregående 

år, ønsket fokus i år, informasjon om gruppearbeid 
- Sosiale sammenkomster på trinnet 
- Forberede til ball i 7. klasse 
-  

15 
min 

21/21  Grupper: 
- Valg av gruppeleder og referent 
- Gjennomgang av årshjul 
- Plan for møtevirksomhet og fremdrift 
- Avtale neste møte 

UTSETTES TIL NESTE MØTE. 

45 
min 

Annet: 
- Innspill fra Ali: foreldre være skolepatrulje. Settes opp som sak til neste møtes 

gruppearbeid. 
- Innspill fra Annam: skolen bør melde seg på Beintøft. Dette er en nasjonal gå-til-

skolen aksjon. Rektor tar dette med videre. 


