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Referat fra FAU- møte 4.  februar 2019 
 
Til stede: Tasneem, Sumera, Hege, Mehmet, Murat, Fauzia, Kaya og Tove 
 
Fra skolen:  
Referent: Tove 
 

1. Nytt fra skolen - Orientering fra Rektor 
Rektor har meldt ifra at hun ikke kan komme. 
 
Oppsummering fra SMU 14. januar 
Forslag fra SMU om å involvere mobbeombudet. 
Hege har kontaktet mobbeombudet, og hun har mulighet til å komme på kveldstid 10. eller 25. 
april. Datoer har blitt spilt inn til rektor. Tema er ikke bestemt ennå. 

Elevene i SMU ble bedt om å komme med forslag til film som kan vises på filmkveld for 5.- 7. 
trinn. 

2. Karneval for 1. – 4. trinn 1. mars - planlegging 
Klokken 18-20. (Oppmøte 17.00 for de som skal forberede) 
Påmelding med kryss for om barnet og evt. voksne kommer. Pris 50 kroner. 
Avkryssing for mat: Wienerpølser / halalpølser 
Ta med innesko. 

Hege lager forslag til invitasjon. 
 
Forslag til aktiviteter:  
Dansekonkurranser, Limbo, Just Dance 
Kåring av det mest kreative kostymet 
Alnaskolen kan stille opp som ansiktsmalere. Hege sjekker hvor mye de skal ha betalt 
Tegnekrok med gråpapirrull, tapet fast på gulvet. 
Må låne musikkanlegg av skolen. Hege lager forslag til spilleliste. 
 
Hvor mange voksne? Vakter (elevene må krysses av for når de kommer og når de går + få 
stempel), aktivitetsledere, servere mat, rydde, gjøre klart og pynte. 
Det må kjøpes inn pynt. 
Forslag til premier: bånd for beste kostymer, sjokolademedaljer. 
Aulaen er booket. 
Starte med spising. Rydde bordene etterpå. 
 
Sjekke om vi kan bruke knaggene til 4. og 5. klasse som garderobe. 
 

3. Trivselskveld 5. – 7. trinn 7. mars 
Et par stykker må ha opplæring i det nye tekniske utstyret på Furusetheimen. 
Tove ber om tilbakemelding fra SMU kommer med innspill til innhold. 
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10 kroner i inngang, popcorn og saft. Må ha store popcorn-kopper. 
Klokken 18.00 – 19.30 
Kan bistå med å sette opp stoler: fra 17:30 Murat, Mehmet, Hege, Fauzia og Batool. 
 

4. Gå til skolen- og refleksaksjon. Vinnere og premier 
Hvem vant forrige runde?  
Premie 1. – 4. trinn: 2B har vunnet 
Trivselskveld i auditoriet med popcorn og annen snacks. 
Foreldrene i 2B må bestemme dato. Fauzia spør klasseforstander Åse-Kari om hun har forslag til 
film, og tar opp dato med foreldrene på møtet på onsdag. 
 
Hvor er refleksene som Apollon skaffet, og som ble sendt til skolen før jul? (Noen av dem har blitt 
delt ut.) 
Hege har søkt og fått 150 refleksvester fra Gjensidige. 
Venter med ny aksjonsrunde til høsten. Kan være lurt å finne en morsom refleksreklamefilm og 
vise elevene. 

5. Natteravn 
22. februar – 7. klasse: Mehmet, Kaya, muligens Hege. 
15. mars – 6. klasse 
12. april - 5. klasse 
24. mai – 7. klasse 
28. juni – 6. klasse 

 
Hege legger ut datoene på åpen FAU-side på Facebook. 

6. 17. mai 
Venter på å få lister fra klassene. FAU har ikke fått tilbake noen lister etter foreldremøtene på 5.-
7. trinn i forrige uke.  

7. Mattekafé for foreldre 
Mattekafé for foreldre med mattelærere fra skolen. 
I forrige møte snakket vi om at rektor skulle se på muligheten for en foreldreskole med elever. 
Dele opp i to kvelder, for eksempel 1. – 4. klasse og 5. – 7. klasse. Bord/stasjon per klasse? 
Levering av lapp på hvem som kommer? 

8. Eventuelt og neste møte 

a) KFU-møte skolegruppe C og D 
Ammerud skole, onsdag 06.02.19 kl 18:00-20:30. Temaene denne gangen vil være 
skolemiljøutvalget (SMU), elevundersøkelsen og nettvett. Kolliderer med foreldremøtet på 
1.-4. trinn. Hege sender ut sms til alle i FAU og oppfordrer til deltakelse på KFU. 
 

b) Foreldrekonferansen 
20. mars 17.30-20.30, Utdanningsetaten, Helsfyr 
Tema: «Laget rundt eleven» 

 

c) Viktige datoer: 
22. februar – natteravn (7. trinn) 
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1. mars – karneval for 1. – 4. trinn 
7. mars – kinokveld for 5. – 7. trinn 
15. mars – natteravn (6. trinn) 
10. april – foreldrekveld med Mobbeombudet (?) 
 

d) Neste møte 4. mars 


