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Referat fra FAU-møte     Bakås skole, 6. februar 2017 

 
Tilstede: 
FAU-leder Ivo Ninive 
Rektor Asgjerd A. Halseth 
Nina Andresen (4. trinn) 
Silje Molund Luzajic (2. trinn) 
Eva Thorkildsen (3. trinn) 
Linda Johansen Elmrhari (7. trinn) 
Liv Irene Dalby/  
 
 
Fraværende:  
Gunnstein Skomedal (1. trinn) 
Karin Øster Hisselholm 
Fozia Saeed (5. trinn) 
 
Referent: Marit Anfinnsen (6. trinn) 
 
 
 
07/17 Rektor Nina Bordewich fra ungdomsskolen  − Vi drøfter ungdomsskolen − Eventuelle spørsmål fra 
FAU 

 
Rektor fra Ellingsrud fortalte om forskjellige prosjekter og tiltak som pågår på ungdomsskolen. Skolen har for 
eksempel vært med på et langvarig statlig prosjekt som har gått over flere år. I prosjektet har skolen hatt ekstra 
ressurser og kompetanseheving blant lærerne. Det er også et samarbeid med politiet som har faste runder og 
kommer uanmeldt for forebyggende tilstedeværelse. 
 
Det var spørsmål til rektor mtp andel av Bakås elever som velger andre skoler enn Ellingsrud. Dette er variabelt 
fra år til år, men rektor har ikke inntrykk av at dette er skoleflukt. Målet er at flest mulig velger lokalskolen på 
Ellingsrud og at det er positivt for alle hvis flest mulig velger lokalskolen. Skolen er ganske liten og oversiktlig og 
ting blir fulgt opp ved behov. 
 
08/17 Rektors hjørne 
 
Rektor gikk gjennom resultater fra foreldreundersøkelsen. Deltagelsen til undersøkelsen var veldig lav. 
Undersøkelsen var frivillig for skolen å gjennomføre og det var et ønske om å gjøre det for å kunne kartlegge og 
forbedre skolemiljøet. Det vil komme en ny foreldreundersøkelse, denne er obligatorisk.  

 
 
09/17 Elevkveld for 5-7.klasse 10. mars - Planleggingsmøte avholdt før FAU-møtet 1700- 1800. Rask prat. 
 
Det ble gjennomført idemyldring til aktiviteter og oppgavefordeling for selve festen. Samt bestemt hvilke voksne 
som skulle være tilstede under festen og overlevering av nøkler. 
 
Følgende oppgaver ble fordelt: Invitasjon, bestille pizza med levering, lage Kahoot, lage spilleliste, avtale med 
Thomas AKS om discokule.   



 
 

 

 
 
10/17 Elevfester i mars/april - Finne datoer. 1-4 kl. i mars, 5-7. kl. i april. 
 
1-4 klasse festen blir slått sammen med karnevalet AKS 
7. klasse er ansvarlig for å arrangere elevfest for 5-7. klasse 

 
11/17 Karneval med AKS for hele 1-4.klasse 15. februar - Hvem kan stille fra kl. 1500? - Planlegge aktivitet 
i klasserommet. 
 
Bottle Flip ble foreslått som aktivitet til klasserommet 
Det er foreldremøte samtidig med karnevalet. 

 
 
Neste møte 
6. mars 2017 


