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Referat fra FAU-møte   Bakås skole 5. desember 2016 

 
Tilstede: 
FAU-leder Ivo Ninive 
Rektor Asgjerd A. Halseth 
Trude Bratfoss-Nikolaisen 1. klasse 
Eva Thorkildsen 3. klasse. 
Liv Irene Dalby 4. klasse 
Nina Andresen 4. klasse 
Karin Øster Hisselholm 5. klasse 
Marit Anfinnsen 6. klasse 

 
Fraværende: 
Silje Molund 2. klasse 
Linda Johansen Elmrhari 7. klasse 

 
Referent: Nina Andresen 
 
Sak 56/16 Gjennomgang av møter/arrangementer siste periode. 
Ivo har vært på møte for FAU leder for  skolegruppe C og  D.  
Presentasjon av vertsskole Frydenberg, som har brukt mye tid på få i gang skoleplattform Oslo. Bla. På 
itslearning. 
Mer info finnes på https://frydenberg.osloskolen.no 

 
Sak 57/16 Grøtfest 
Dette var en suksess. Det var fult hus og mange som hjalp til.  
Det var bestilt ferdig grøt, noe som fungerte bra. 
Det var også åpnet for betaling med Vipps, dette var veldig lurt. 

 
Sak 58/16 Driftsstyre 
Det trengs 2 personer til driftsstyret. Det er foreløpig bare kommet 1, så her må vi få tak i en til. Dette er 
ikke mye jobb. 

 
Sak 59/16 Juleavslutninger 
Alle fikk utdelt instruks for bruk av gymsalen og skolegården. Disse ligger også på FAU sine sider. 
Nøkler må overleveres av foregående klassekontakter. Avtales seg imellom. 

 
Sak 60/16 Nattravnordning 
Dette involvere alle klasser på ungdomsskolen og 6 og 7 klasse på både Bakås skole og Ellingsrudåsen. 
Det er et samarbeid med frivillighetssentralen på Ellingsrud. Det er snakk om 3 timer hver fredag, det er 
17 som blir spurt hver gang. Er det voksene som vil gå som ikke har barn i gjeldende klasser, bes de 
kontakte frivillighetssentralen. 
 
Sak 61/16 Elevkvelder/fester for 7. klasse 
Forslag om at dette slås sammen med Ellingsrud skolen. 
Rektor hører med elevrådet, om de har noen ønsker/forslag. 



 
 

 

Sak 62/16 Rektors hjørne 
Rektor fortalte litt om de nasjonale prøvene. Det er mye jobb som ligger bak for skolene. 
Elevundersøkelsen 

Dette er det 5-7 klasse som har svart på. Skolen er ikke helt fornøyd med utfallet her. Noe mobbing ble 
oppdaget. Skolen setter igang tiltak her. Det blir også timeplanfestet elevsamtaler. 

 
Sak 63/16 Eventuelt 
Her ble det ikke mer tid 

 
Neste møte 9. januar 

 
 
 
 


