
Referat fra digitalt FAU møte den 16.04-20 

 

Rektors tid:  

Vi er i unntakstilstand, og dette ble lenger enn det vi hadde  

Håpet på.  

Skolen har hatt fokus på god fjernundervisning for elevene. 

Alle elevene skal ha hatt kontakt med lærere 1 eller flere ganger  

I uka. 

Fint om man tar kontakt med den lærer ditt barn har for å gi 

Ris/ros. 

Skolen har gitt ut info- og fått tilbake meldinger på hva som 

Fungerer og ikke fungerer, hva trenger vi mer av osv. 

Mange syntes det var mye å gjøre den første uka av hjemme skole 

Man følger den vanlig timeplan, men den er komprimert til  

14 dager av gangen. 

Alle lærere har nå tilgang til hverandre, sånn at det blir passet med 

jobb for eleven og ikke alle innleveringer på samme dag. 

Skolen har forståelse om ting ikke blir levert til rett tid, men bare 

Husk å si ifra til læreren. 

Lærerne har også elevsamtaler alene eller felles på teams 

 

Glad nyhet: områdeløft innvilget 1,3 Mill 

Rundt skolen fra gresset med leker på til grusbanen 



Her blir det satt opp litt trenings apparater og grusbanen vil også fått 

ett løft.       

 

Vi syntes Vi har fått god tilbake melding fra skolen, i denne tiden. 

Vis noen har problemer med nettverket hjemme, si ifra til lærer som 

har ditt barn. 

 

Inne på skolen:  

Framskyndet maling av elev korridorer 

- Mange av skoleskapene var ødelagte 

- Og nå blitt kastet 

- Tror heller ikke det vil komme nye skap, PGA hærverk 

- Kom da ett spørsmål om det kunne stå skal i klasserommene? 

- Svaret Det vil bli for trangt 

- Ikke opplevd at Det har vært noe mer hærverk/innbrudd. 

Blir litt mindre lærebøker 

Og mer inn på digitale lærebøker-så det vil bli mindre behov for skap 

Elevene synes selv at det er bedre plass i gangen- kanskje 

Få inn benker som man kan sitte på i steden? 

 

Heldagsprøver blir litt andedes-  

Lengre stil oppgaver i norsk/Engelsk  

I matte blir det mindre oppgaver. 

Blir ikke vanlig prøver/ men andre prøver som man kan gi elevene 

vurderings grunnlag. 

 



FAU leder tok om å starte en Facebook side, denne er oppe går 

Med mange fra skolen og foresatte/ foreldre som er med 

Veldig bra… 

 

Neste og siste FAU møte for dette skole året blir: torsdag 28/05 

Kl 17:55 presis på Groruddalen.  

- Hege-Christin  

 

 

  


