
FAU   7. mars 2016 

Tilstede 

Magne Dahl 

Haider Kazmi 

Anna Paleczny 

May Conny Darup 

1. Magne informerte fra møtet i SMU. 

De har snakket med elevene om hva de ønsket av forbedringer, og skolefrukt ble nevnt. 

Dette har skolen ulike erfaringer med, men skal se på saken. 

FAU er veldig positive til å prøve en skolefrukt- ordning. 

 

6 & 7. trinn ønsker skolefest, skal diskutere videre om FAU skal være involvert i dette. 

 

Miljøet blant elevene er ulike mellom trinn 6 og trinn 7. Veldig godt miljø i 7. trinn, og dette sprer gode 

ringvirkninger for hele skolen. Det er mer uro i 6. trinn, og dette skal prøves snues før de når 7. trinn. 

Foreldre må tenke på hva som er forskjell mellom disse to trinnene, snakke med barna sine om 

klassesituasjon og trivsel og hjelpe med å avdekke hva grunner kan være. 

Kanskje en ide om foreldre prøver sosialisere klassene mer på fritiden? 

FAU ønsker at lærere skal ha elevsamtaler, og også sjekke toalettene i pauser da en del elever har 

meldt om at uro/ mobbing foregår der. 

 

Det er nå påmelding til årets Sommerskole, en aktivitet mange har skrytt av. Denne vil foregå på Gran 

skole pga tilgang til lokaliteter. 

Dette er ett tilbud til alle trinn, og barn fra ulike skoler i bydelen vil ha mulighet til å bli kjent med 

hverandre. 

Hvis man ikke har tilgang til data kan man melde på via skolen.  

Frist er 15. mars og «Først til mølla»- prinsippet gjelder ang de ulike aktivitetene. 

Andre sommertilbud som for eksempel «Hudøy- camp» finner man på kommunens hjemmeside. 

 

Garderobene på AKS pusses opp, og det er dessverre lang ventetid på skap. 

 

Ang 17. mai er skolen innstilt på transport kun til sentrum, ikke retur. 

Det er arrangement på Furuset Forum 17.mai, og FAU ønsker at flest mulig av elevene skal delta der. 

Magne skal undersøke med Vidar Noreng om muligheter for ett samarbeid, at arrangementet legges 

til ettermiddag slik at flest mulig vil ønske delta. Ved ettermiddagsarrangement vil elevene og foreldre 

delta i feiring i sentrum, og ha tid til å komme tilbake til bydel for felles feiring. 

FAU holder 17. mai frokost etter flaggheising kl 08.00 

FAU ønsker øke deltager-avgift fra 25 kr til 35 kr. Dette for å gi en liten inntekt til FAUs kasse. 

 

Det er få av medlemmene som møter opp på FAUs møter, og dette blir fort ett problem når det 

gjelder arrangementer. 

FAUs mer aktive medlemmer skal kontakte de andre, og minne om at ved fravær skal varamedlemmer 

møte. 

 


