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Referat fra FAU-møte     Bakås skole 6.  mars 2017 
 
Tilstede: 
FAU-leder Ivo Ninive 
Rektor Asgjerd A. Halseth 
Gunnstein Skomedal (1. trinn) 
Silje Molund Luzajic (2. trinn) 
Eva Thorkildsen (3. trinn) 
Kristin Øster Hisselholm (3. trinn) 
Liv Irene Dalby (4. Trinn) 
Nina Andresen (4. trinn) 
Karin Øster Hisselholm (5. trinn) 
Fozia Saeed (5. trinn) 
Marit Anfinnsen (6. trinn) 
Eden Berhane (7. trinn) 
Linda Johansen Elmrhari (7. trinn) 
 
Fraværende:  
 
 
Sak 13/17 – Årlig prat angående klassemiljø 

1. trinn: Foreldrene har diskutert at de skal prøve å unngå mobil så lenge som mulig for  
1. klassingene. De har også diskutert dette med leggetider. 
Trivsel gruppene funger godt og miljøet i klassen virker god. 

2. trinn: Det er litt lavt engasjement for trivselsgruppene, men det ble arrangert felles 
pepperkakebaking før jul som var veldig hyggelig.  Det skjer dessverre lite dersom ikke 1-2 
foreldre tar initiativ til å sette i gang noe for klassen. 

3. trinn: Foreldrene har også her diskutert mobilbruk og leggetider. Trivsel gruppene fungerer 
delvis. Det var godt oppmøte på en høstaktiviteten som ble arrangert. 

4. Trinn: Det meldes om et godt klassemiljø. Trivselsgruppene fungere bra og felles aktiviteter blir 
arrangert. 

5. trinn: Det er litt uenigheter i klassen og noen utfordringer. Dette tas det tak i. Trivsel gruppene 
har dabbet av. 

6. trinn: Trivselsgruppene har kommet i gang igjen og det er bra oppmøte på aktivitetene som 
arrangeres. Trivsel gruppene diskuter på foreldremøte for å gi gruppene ”nytt liv”.  

7. trinn: Mye fokus på at det er siste år på barneskolen.  
Det har vært lite liv i trivselsgruppene, men elevene selv planlegger en avslutningsfest i mai slik 
at de har gode minner sammen når flere av elevene "skilles" fra høsten 2017. 
 

Sak 14/17 – Rektors hjørne 
 
Rektor orienterte om at det holdes et møte på Ellingsrud ungdomsskole den 14. mars 2017 for å fremme 
natteravnordningen på Ellingsrud. Foreldre fra Bakås og Ellingsrudåsen barneskole inviteres. 
 

• 22. mars 2017 holdes det det et stormøte i regi av Oslo KFU. Alle i FAU og driftsstyret er 
invitert. 



 
 

 

 
 
 

• 22. mai 2017 arrangeres Internasjonal dag på Bakås. Både elever, lærere, foreldre og FAU 
bidrar denne dagen. 

 

• Det holdes et fellesmøte for FAU, SMU, Driftsstyret og elevrådet den 12. juni 2017 på et 
utvidet FAU møte.  

 

• 4. trinn har fått tilbud om å se kvinnestafetten i Holmenkollen i AKS tiden den 17. mars. 
Det er behov for at minst en forelder er med. En av FAU medlemmene meldte seg.  

 

• Rektor nevnte også at det er behov for flere voksne som kan bli med i 17. mai toget i år. To av 
FAUs medlemmene meldte seg. 

 

• Det vil bli avholdt en foreldreundersøkelse om skolemiljø i vår i regi av Utdanningsetaten. 
 

• Rektor orienterte om at det nylig har vært et oppstartsmøte om skriving, som er et 
satsingsområde for Bakås. Lærerne deltar på skrivekurs for faglig påfyll. 

 

• Rektor orienterte kort om en ny aktivitetsplan mot mobbing. Rektor ønsker at FAU er involvert 
i hvilke aktiviteter skolen bør fremme og på hvordan skolen kan være i forkant. 
Skolen er opptatt av å få ned mobbetall og Bakås får veiledning og hjelp fra Utdanningsetaten i 
dette arbeidet. Rektor trakk fram bla hvordan kan vi ”treffe” foreldrene på beste måte bla. for å 
gi dem veiledning. 

• Rektor kontakter FAU for å ha en samarbeidsgruppe som kan bidra med innspill til tema for 
vårens "ekstra" foreldremøte. 

 

 
 
15/17 Gjennomgang av foreldremøtene 
det ble valgt representanter i alle klasser utenom 7 trinn. FAU leder innhenter navn på representantene 
 
16/17 Elevkveld for 5-7 klasse 10. mars 
Ansvarsfordeling av oppgaver i forbindelse med festen ble gjennomgått. 
 
17/17 Elevfester 21. og 28 april 
Foreldre på 4. og 7. trinn har ansvar for å arrangere disse elevfestene. 
Festen for 5-7 trinn vil være en filmkveld i gymsalen 

 
18/17 Eventuelt – Ingen saker  
 
 
 
Neste møte 
3 . april 2017 


