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Møtereferat 

 

 

Referat fra FAU-møte 06.10.20 

 

Tilstede fra FAU:  

Murat Zerlen, , muratzerlen@gmail.com (FAU-leder) 

Monica Warme, 92286584, monicawarme@hotmail.com (referent) 

Magni Flø, 95135249, magniflo@gmail.com 

Mona Hejazi, 96990703, monahejazi@outlook.com 

 

 
Det er opprettet en egen mailadresse for FAU, 
fau.mortensrud@gmail.com 

Ny møteinnkalling med mulighet for å være med via video. Det skal 
også bli mulig å gi beskjed der om man kommer eller ikke. 
 

1) Informasjon fra rektor 
 
Skolen er fremdeles på gult nivå, tilnærmet normal drift. Det er fokus på 

håndvask og avstand mellom barna. Trinnene holdes separert, og 
friminuttene er oppdelt så det ikke er så mange barn ut samtidig. 
Foresatte til barn på 2.-7. trinn skal fremdeles ikke inn i skolegården. 

 
Oppfordring til alle foresatte er å holde barna hjemme om de er syke! 
 

Pr dags dato er det ikke mulig å følge undervisningen via Teams dersom et 
barn er hjemme i karantene. Det er via showbie og mail oppgavene kommer 
til å være tilgjengelig, i tillegg til løpende kontakt med lærer. 

Dersom skolen må stenges ned, vil teams bli tatt i bruk igjen.  
Skolen vil minne om at det er viktig at karantenereglene opprettholdes, og at 
barna holdes hjemme de dagene som er gitt. Dette gjelder ikke bare ved 

sykdom, men også ved utenlandsreiser. 
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Rektor forteller at det er utfordringer på skolen med urolige klasser, og at det 
er mye grov språkbruk mellom elevene. Dette er noe vi kommer til å ha fokus 
på fremover i FAU, og hvordan skolen kan få redusert dette. 

 
Forrige møte ble det tatt opp muligheten for å endre på dagene barna har 
leksehjelp. Barna selv ønsker å ha dette på mandager, så skolen hører først 

på barnas ønsker. Det er også en utfordring rundt endring av dager 
leksehjelpen er på mtp tilgjengelig personal. Rektor skal forsøke å se om det 
er mulig å gjøre noen endringer. 

 
Mat som serveres på AKS ble det også snakket om sist møte. Det er ikke 
tilgang på profesjonelt kjøkken og mtp hygieneregler, er det begrensninger 

på hva slags mat AKS kan servere barna. Måltidet skal også være et 
mellommåltid, så det skal være noe som er enkelt å lage, servere og treffe 
flest mulig barn. 

FAU foreslår å involvere barna mer og ta de med på matlagingen. Ha mer 
fokus på ernæring og sunne måltider. 
 

Trivselsundersøkelsen for 1-4 trinn sendes ut nå snart, det er mulig vi kan få 
resultatet på neste FAU-møte. Undersøkelsen for 5-7 trinn kommer nærmere 
jul, og der kommer resultatet være klart på nyåret. 

 
Når det gjelder de nasjonale prøvene, vider de at på førstetrinn så er det 
nesten 80% som snakker for dårlig norsk. Her kan både covid19 med 

hjemmeskole og sommerferien ha spilt inn. Lærerne trenger å bruke mere tid 
på å få opp norskkunnskapene til elevene, slik at de klarer å følge med på 
undervisningen senere i skoleårene. Her er det viktig at vi foreldre er flinke til 

å snakke norsk med barna hjemme, samtidig skal lærerne kurses. 
 Dette blir et satsingsprosjekt i neste skoleår, dvs 21/22 
 

Kommentar fra FAU; er det fremdeles opplæring i 8 uker med egen lærer på 
morgenen før første time, slik det har vært tidligere på skolen? Og kan dette 
evt utvides til å gjelde f.eks første halvår? 

 
Ang 4. trinn og utfordringen med svømming og kollektivtransport i rushtiden. 
Det har nå løst seg. Svømmetimene er lagt slik at barna ikke trenger å reise 

midt i rushtrafikken. 
 
  

 
3) FAU-året 2020/2021- hva ønsker vi som FAU for Mortensrud 
skole? 

 
Vårfesten 2020 ble utsatt på grunn av Covid-19. Håper å kunne arrangere ny 
fest våren 2021. På neste møte bør vi fastslå en dato. 

 
Vi vil ha fokus på hva som kan gjøres med de urolige klassene. Må det flere 
lærere inn i klassene slik at undervisningen kan gjennomføres på en bedre 
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måte? Viktig at foresatte er involverte, og få opp oppmøteandelen på 
foreldremøter og ELFO-kvelder 
FAU vil også engasjere seg mer for å få til en svømmehall på Mortensrud når 

det skal oppgraderes så mye her. 
Det savnes også å ha en bedre oversikt over de forskjellige fritidsaktivitetene 
som er i området. Dette skal vi også prøve å gjøre noe med. 

 
 
4) Eventuelt: saker som bringes til rektor til neste FAU-møte 

 
Hva slags tiltak tenker skolen å gjøre for å få roligere klasser? 
Er det nok lærere og kompetanse. Har vi nok språkpedagoger f.eks 

 Kan assistentene brukes mer enn de gjør i dag? Lettere å opprettholde ro og 
orden dersom det er de samme voksne som følger barna over flere år.  
 

Vi ønsker mer tilbakemeldinger fra lærerne der det er utfordringer. Selv om 
det er gjelder store barn i de høyere klassene, er det viktig at foreldrene får 
beskjed og kan jobbe sammen med læreren. 

 
Hvem skal sende inn oppdatert liste over de nye FAU kontaktene til styret? 
Listen som er gjeldende er ikke riktig, og det er nok derfor det var relativ lavt 

oppmøte på dette møtet. Innkallingen var ikke kommet ut til de som er i FAU 
dette skoleåret. 
 

Er det mulig å øke antall voksne ute i friminuttene, slik at de er mer synlige 
og kan forebygge uheldige situasjoner? Er fremdeles 7. trinn 
trivselselever/kompis i friminuttene? 

 
AKS var mer rettet mot skoleplanen tidligere, og det var flere aktiviteter som 
barna kunne melde seg på. Nå er barna stort sett ute de timene de er på 

AKS. Da Mortensrud var med på gratiskjernetid-prosjektet for flere år siden, 
opplever vi som var med på det og har barn i små trinnene nå, at det var 
bedre opplegg for barna enn slik det er i dag. Ukeplanene er relativt like fra 

uke til uke.  
Ønsker også mer tilbakemelding fra AKS, enten om de kan være med på 
foreldremøtene eller gi info til klasseforstander til foreldresamtalene. 

 
Vi ønsker litt mer generell info rundt den nye lærerplanen, og hvordan 
undervisningen vil bli nå. 

 
I år er det gruppe navn på de forskjellige 1. klassene. Hva ligger bak denne 
avgjørelsen? Skal de bli A, B og C når de kommer i 2. klasse?  
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