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Referat fra FAU-møte 02.03.21 

 

Til stede fra FAU:  

 

Waqas Malik – nestleder 

Monica Warme – referent 

Anne Sheriffdeen 

Habibah Shaikh 

Mahabad Khalid 

Mona Hejazi 

Palwasha Sahag 

Shirin Gardi 

Waqar Saeed 

 

 
 
Møtet ble tatt over nett pga smittesituasjonen. 
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1) Informasjon fra rektor 
 

Astrid er fungerende rektor, da Hebbe fremdeles er sykemeldt.  

Han er på bedringens vei, men det er litt usikkert når han er på plass igjen.  
 
Det har kommet inn spm fra FAU om ipader kan legges igjen på skolen i helgene 

og om det er mulig å skru av teams. Flere som opplever ringing på kveldstid, og 
meldinger barna imellom som ikke er så hyggelige. 
Det er mye jobb med å samle inn alle ipader, og det er ikke like lett å oppbevare 

dette på skolen. Det er ikke forsvarlig at disse blir liggende i klasserommene. 
Skolen har heller ikke kapasitet til å lade alle ipadene. Susann har laget en 
bruksanvisning på hvordan vi voksne kan slå av ipaden helt. Det er også mulig å 

legge inn ikke forstyrr på Teams. Bruksanvisningen er sendt til Fau. 
 

Helsesjekken for 1. trinn. Ikke alle elevene har fått innkalling, men alle skal få 
tilbud om sjekk før skole året er omme. 
 

Skolen er fremdeles på gult nivå, dvs tilnærmet normal skolehverdag. De følger 
ordiner timeplan, med ekstra fokus på smittevern, som blant annet spriting av 
hender og vasking pulter. Oppdelt storefri, så ikke barna er ute samtidig.  

Gymsalen har åpnet, men kun for ett trinn pr dag. Det er flere som ønsker å leie 
gymsalen etter skoletiden. Skolen vil da kreve en plan på smittevern. Hvordan de 
skal holde god avstand, vasking evt spriting av kontaktoverflater. Skolen vil ikke 

at deres utstyr skal benyttes av leietagere.  
 
Astrid har vært på et felles møte sammen med alle rektorene i bydelen hvor det 

ble snakket om blant annet utekontakter, tjenester til befolkningen, behov unge 
og familier kan ha. Noen prosjekter er allerede satt i gang, mens andre er under 
planlegging. Typiske prosjekter kan være skolefrokost. Dette prosjektet var ferdig 

31.12. Nå er det opp til skolen om dette skal fortsettes med, men da er det 
skolen som må finne midler til dette i sitt budsjett. 
Mer informasjon rundt dette kommer senere. 

 
 
2) Eventuelt  

 
 
Ingen ting under eventuelt  

 
 
Neste møte er tirsdag 06.04.21 


	Møtereferat

