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Referat fra FAU-møtet 3. mai 2021 

 

Til stede fra foreldrene:   

Nafisa Faker 1b, Ingolf Yksnøy Sjøberg 2b og 5b, Abdessamad Bezzazi 4a, Fauzia Ali Madad 

4b, Apollon Sopa 4b, Ali Wajid 4a, Ogai Ghairat 7a og Hege Ajer Petterson 5a, FAU-leder 

Til stede fra skolen: Rektor Asgjerd Halseth  

  

Referent: Ogai 

 

1. Informasjon fra rektor 

 

17.mai på skolen 

Rektor snakket om at både 1. – 4. og 5. – 7. skal ha 17. mai-feiring på skolen den 12. 

mai. Dette er noe som skal markeres med ulike aktiviteter, og det er god stemning blant 

lærerpersonalet for å gjøre noe hyggelig ut av dette. Isbilen kommer. 

 

17. mai blir det flaggheising, tale for dagen, korps og bekransning av Reistad-statuen. 

Rektor kommer til å skrive dette i Akers avis, at det pga smittevernrestriksjonene kun er 

for spesielt inviterte gjester. Det blir FAU-leder, foreldrene til de som skal spille for oss 

og foreldrene til de på 6.trinn som holder taler. I tillegg til det skal skolen strømme 

flaggheisingen på Facebook, slik at alle får mulighet til å følge med på det.  

 

Bydelsfedrene  

Bydelsfedre har tatt kontakt med skolen på e-post om et eventuelt samarbeid. Skolen og 

FAU syns det er positivt og at det kan være aktuelt for neste skole år.  

 

Skolefravær på skolen i forbindelse med feriereiser 

Det er et problem at elever blir tatt med på ferie en til to uker før og en til to uker etter  

f.eks påskeferien, og generelt at mange legger ferier utover skolens ferier. En utfordring, 

som skolen har tatt opp med bydelsoverlegen, er at fastleger skriver sykemeldinger til 

elever begrunnet med at barnet kan ha godt av ferie og begrunner det i en eller annen 

medisinsk eller psykisk forklaring/årsak.  

 

Enighet om at det er uheldig både for barna som går glipp av undervisning, men også at 

det er en ulempe for de andre i klassen når noen har behov for ekstra oppfølging når de 

kommer tilbake, på grunn av fraværet pga en reise.  

 

Skolen og FAU vil vurdere et felles informasjonsskriv om dette til de foresatte, der det 

oppfordres til å legge lange reiser til ferier, evt. la barna være igjen hos familie i Norge, 

dersom foreldrene må reise utenom skoleferien.  
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Bør skoleelever faste – behov for retningslinjer? 

 

Det er flere av elevene på 6. og 7. trinn som er ukonsentrerte og trøtte på skolen og på 

hjemmeskole fordi de faster.  

 

Rektor ønsker at  FAU vil vurdere å lage felles retningslinjer knyttet til dette og hvorfor 

faste er uheldig for læring og for små barn. 

 

Kartleggingsprøver på 1. trinn 

Tidenes beste resultater på kartleggingsprøvene på 1. trinn med henholdsvis kun 2 og 6 

under kritisk grense i matte og norsk.  

 

Ny læreplan 

Skolen er godt i rute med arbeidet med ny læreplan og lærerne virker godt fornøyde. 

Rammer og strukturer som begynner å falle på plass. 

 

2) Skolestart-festival?  

Dersom vi er tilbake i en mer normal situasjon etter pandemien til høsten, vil FAU 

forsøke å lage mini-festival på skolen. Ettersom det foreløpig er helt uavklart når 

smittevernrestriksjonene blir opphevet, venter vi med planlegging til neste møte. 

 

3) Skolegruppemøte 20.  april, noen som deltok?  

Det var dessverre ingen som hadde anledning til å delta på dette.  

 

4) Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt. 

 

Neste FAU møte (felles med Driftsstyret?) blir 9. juni fra kl.16:00 til 17:30.  
 


