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Referat fra FAU-møte     Bakås skole 5. november 2016 

 
Tilstede: 
FAU-leder Ivo Ninive 
Rektor Asgjerd A. Halseth 
Gunnstein Skomedal (1. trinn) 
Silje Molund Luzajic (2. trinn) 
Eva Thorkildsen (3. trinn) 
Marit Anfinnsen (6. trinn) 
Linda Johansen Elmrhari (7. trinn) 
 
Fraværende:  
Liv Irene Dalby/Nina Andresen (4. trinn) 
Karin Øster Hisselholm/Fozia Saeed (5. trinn) 
 
 
Referent: Eva Thorkildsen 
 
 
Sak 47/16 Gjennomgang av møter/arrangementer siste periode 
Torbjørns time på Haugenstua skole: Åpent møte med kunnskapsminister Torbjørn Røed Isaksen. Dette 
var et bra møte med stort oppmøte, mange fine innlegg og gode spørsmål fra salen.  
Felles FAU-møte på Ellingsrud fritidsklubb: Dette var et møte hvor alle rektorene på Ellingsrud-
skolene, alle FAU-er, ledelsen på klubben, politiet og en fra SaLTo var til stede. Politiet ser nå tendens 
til en økning i bruk av rusmidler blant ungdommen på Ellingsrud. Det er derfor ønske om å få i gang 
ordningen med nattravner igjen. Denne ordningen har ligget brakk en stund, og det er nå ytret ønske om 
at også 6. og 7. trinns foreldre på barneskolene skal være med for å få dette i gang igjen. 
Elevkveld i gymsalen: Linda skriver evaluering fra festen. Elevene så ut til å kose seg, men det er viktig 
med passende aktiviteter for de store fordi de kan lett begynne å kjede seg. Elevkvelden gikk i minus, 
men det er kjøpt inn mye pynt som kan brukes igjen senere. 
 
49/16 Rekruttering av Driftsstyrerepresentant 
FAU skal finne en representant til Driftsstyret som skal tre inn som vara etter nyttår. For å finne 
representanter skal det sendes ut ranselpost. I tillegg ble det foreslått at skolen kunne sende ut SMS, 
samt at vi i FAU spør personer vi mener kan være egnet. Dette bør være klart i god tid før jul. 
 
50/16 Utlån av gymsalen til idrettslag o.l. 
FAU har forespurt skolen om de kan gjøre om på beslutningen om ikke å låne ut gymsalen. Det er viktig 
for nærmiljøet at barna har et sted å trene o.l. Rektor forteller at skolen ønsker å låne ut gymsalen, men 
at det i vår kom nye forskrifter for å ivareta brannsikkerheten. Nye og gode rutiner må derfor på plass 
før gymsalen kan lånes ut. Hun håper å få dette på plass i løpet av våren. 
 
51/16 Rektors hjørne 
Skolen har fått en egen Facebookside. Gå inn og lik siden! 
En forelder har nominert skolen til Benjaminprisen på bakgrunn av skolens arbeid for inkludering og 
mangfold.  



 
 

 

Skolen arbeider med et skriveprosjekt. Skriving er en grunnleggende ferdighet som er viktig i alle fag. 
Det er viktig at elevene blir gode i skriving, og skolen vil derfor ha dette som satsningsområde også 
framover. I tillegg skal skolen fortsatt ha stort fokus på regning.  
Fra neste år blir det gratis halvdagsplass på Aks også for andre klasse. Dette er viktig for den språklige 
utviklingen til elevene. 
Det er viktig for skolen å finne de riktige nøklene for at barna skal lære. Man må finne de rette tingene 
som motiverer og engasjerer elevene.  
En viktig forskjell i måten å tenke på er «Jeg klarer det ikke» vs. «Jeg klarer det ikke, ennå». 
Elevene har rett til tilpasset opplæring på alle nivå. Mestringsteamet settes inn ved behov.  
På Aks har de prosjekt med lesing og regning. Det er viktig å dele kunnskap mellom skole og Aks.  
 
52/16 Eventuelt 
Vi bør arbeide videre for å få til en nattravnording på Ellingsrud. Forslag om å invitere alle 7. 
klasseforeldrene på Ellingsrud til felles FAU-møte om nattravner. Linda tar kontakt med FAU på 
Ellingsrudåsen.  
 
53/16 Grøtfest 
Se sak 48/16. 
 
54/16 Juleavslutninger 
Foreldrekontaktene må snakke med kontaktlær og avtale opplegget. Bordene står oppe i gymsalen, så 
det er bare å pynte på forhånd. Man bør oppfordre foreldrene til å holde søsken rolig under elevenes 
opptreden. Nøkler til skolen kan lånes av Ivo.  
 
55/16 Prat angående hva man ønsker å bidra/jobbe med i FAU dette året.  
Det sosiale for elevene er viktig i FAU sitt arbeid. Forslag om et felles arrangement for alle 7. 
klassingene på Ellingsrudåsen og Bakås. Kanskje klubben kan benyttes til dette? I tillegg skal det 
arbeides med å få til en ordning med nattravner.  
 
Neste møte 
5. desember 2016 


