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Møtereferat 

 

 

Referat fra FAU-møte 03.11.2020 

 

Til stede fra FAU: 

  

Murat Zerlen  - Fau-leder  

Waqas Malik - nestleder 

Monica Warme - (referent)  

Anne Sheriffdeen  

Ayesha Irkayek  

Gûlfer Zerlen  

Habibah Shaikh  

Palwasha Sahag  

Magni Flø  

Mahabad Khalid  

Mona Hejazi  

Waqar Saeed  

 

 
 
Møtet ble holdt via nett gjennom Meet, og dette er trolig slik vi 

kommer til å ha møtene fremover. 
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1) Informasjon fra rektor 
 
Skolen er fremdeles på gult nivå, tilnærmet normalen, men med mye 

fokus på hygiene. Friminuttene er fremdeles delt opp mellom små 
trinnene og store trinnene. 
Rektor er fremdeles sykemeldt, og skal ikke kontaktes. Astrid Madsen 

er fungerende rektor inntil videre.   
 
2) Svømmehall 

 
Vi snakket sist møte om å engasjere oss mer i å få svømmehall til 
Mortensrud. Dersom vi skal gå videre med dette, må vi engasjere flere 

skoler, idrettslag, kirken, moskeen m.m for det er ikke noe byrådet er 
spesielt interessert i. Det er både svømmehall på Holmlia og Bøler så de 
ser ikke helt poenget med å ha en på Mortensrud. Vi skal se nærmere 

på om dette er noe vi skal gå videre med. 
 

3) Idrettstilbud Mortensrud 

 
Det kom frem at det er startet opp basket trening for barn i plasthallen. 
Blandet gruppe med hovedfokus på trening, men etter hvert kan det 

være aktuelt å bli med på turneringer. Gratis prøveperiode. Kurvene er 
justerbare. 
 

1-2 klasse har trening mandager fra 17 – 18 
3-4 klasse har trening onsdager fra 17 – 18 
 

Det er også badminton og innebandy trening for barn og kvinner 
Gratis tilbud gjennom mangfoldhuset. 
 

Innebandy: 
 
Badminton: 

 
Det er også allidrett for småbarn fra 3-7 år i fjellhallen 
 

 
Fint å få ut informasjon til skolen slik at vi kan få dette distribuert ut til 
foreldre via ranselpost og skole SMS. 

Også mulig å høre med AKS om de kan være behjelpelige med å følge 
evt barn på AKS til trening. 
 

4) Eventuelt 
 
*Vi ønsker informasjon dersom lærer er syk, og om evt vikaren som 

skal komme er syk. De fleste lærerne er flinke til å sende beskjed om at 
de ikke kommer, men hvem gir beskjed dersom vikaren blir syk? 
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*Fint om assisterende rektor kan være med på FAU-møte, selv om det 
ikke skal være på skolen. 
*Vårfest og ELFO-kveld utsettes inntil videre pga økende COVID19 

smitte 
*Hvordan blir det med leirskole for 6.trinn dersom vi er i samme 
situasjon vi er i nå over påske? 

 
 
Neste møte vil være 1.desember kl 18.00 

   


	Møtereferat

