
Referat fra FAU møte 07/04-21 
 
Rektorstid:  

- Digital undervisning: elevene syntes det er greit når de  får større variasjon i timene, da alle 
vet at det er slitsomt å sitte med den samme oppgavene digitalt over tid. 

- Ukebrev dette er nå oppe til evaluering, da skolen har sett at det var fler som leste dette i 
starten av skoleåret, enn det som leser nå. 

-  
- Elvene har etter lyst mer aktiviteter å gjøre ute  og spill, dette har skolen kjøpt inn hvert 

trinn har egen fotball, basket ball, frisbee, bordtennis utstyr... og en rekke spill til 
innendørs. Men pga rødt nivå og digitalt hjemmeundervisning så har de fått brukt dette. 

- Sitteplasser ute:  i forrige referat så hadde elevrådet kommet med ønsker om at de skulle 
få flere sitte plasser ute, dette er skolen helt enig i, men for å få til dette så må 
undervisningsbygg komme på banen.  

-  
- Smitte: ikke hørt om noe smitte på skolen før påsken. Onsdag 07 april, visste ikke skolen 

hvordan uke 15 ville bli, torsdag 08/04 kom beskjed fra byrådet om at det blir hjemme-
skole for ungdomsskolen uke 15 også. 

-  
- Rektor informerte oss i FAU om at hun går av som rektor ved Groruddalen skole etter 11 år 

som ansatt, og går inn i en annen stilling i Oslo-skolen. Fra 1 aug. Stillingen er lyst ut. 
 
 
Informasjon fra KFU:  

- KFU har fått en ny og fin hjemme side oslokfu.no  , som FAU leder anbefaler alle om å gå 
inn på lese om hva er FAU og vedtekter og annen bra informasjon.   

- Det vil også komme nytt kurs til høsten om opplæring av FAU arbeid, dette kommer til å gå 
digitalt og forhåpentlig vis fysisk møte. 

 
 

Tilbakemelding på mail ang skoleball: 
- Vi snakket om at vi foreldre/ foresatte må få vite i god tid på hva som skjer sånn at vi også 

for tid på å planlegge det vi skal få til 
- Hva vi skal få til kan bli en utfordring da vi ikke vet fra uke til uke på hvordan smitt dog 

hvilket nivå i trafikklyset vi er på. 
- FAU leder sender mail for å høre om det er noen penger som skolen bidrar med til pynt eller 

hva enn FAU, skolen og elevrådet lander på. 
 
Eventuelt 

- Var noen i FAU som lurte på hvem Lisa Kara Fröyland er, og syntes dette burte å kommet ut 
som en presentasjon til hele skolen når hun begynte, da de ikke har hørt noe hvem hun er. 

- Så ett tips fra oss: lag en liten presentasjon av nyansatte når de begynner å jobbe på skolen 
og send det ut som Skolemelding  

 
 
NESTE FAU MØTE ONSDAG 05/05.21 KL 17.55 
KOMMER TILBAKE OM DET BLIR FORSATT DIGITALT ELLER FYSISK MØTE. 
 
Hege-Christin Siljeholm i 
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