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Møtereferat 

 

 

Referat fra FAU-møte 01.12.2020 

 

Til stede fra FAU:  

 

Murat Zerlen – FAU-leder 

Waqas Malik – nestleder 

Monica Warme – referent 

Gülfer Zerlen 

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 fremdeles fungerende rektor, da Hebbe fremdeles er sykemeldt.  
På dro seg en infeksjon, men er på bedringens vei. Usikkert når han er på plass 

igjen. 
 
Skolen fikk ekstra penger pga høst justeringer i budsjettet. Det er snakk om 

885.000. Årsaken til dette kan være flere elever enn i oktober i fjor, økt 
bevilgning til læremidler, flere barn med forskjellige diagnoser, utgifter pga 
Corona og div smittetiltak. Skolen har valgt å bruke disse midlene på å kjøpe inn 

flere ipader. Da har de ipad for nye 1. trinn til neste år, og gamle utslitte ipader 
kan byttes ut. 

 
Skolen er fremdeles på gult nivå. Fokus på håndhygiene. Fremdeles delt storefri, 
og for lærerne har fokus på å ikke samles i store antall. Plexiglass på kontoret for 

de ansatte, slik at de sitter mer beskyttet. De har mer  møter på teams. 
Til tross for økende smitte i Oslo og bydelen den siste tiden, har det vært lite 
smitte på skolen i forhold til andre skoler. Har vært karantene i 1-4 trinn og to 5. 

klasser i høst. 
 
Skolefrokost er fremdeles populært. Elevene får kun komme en og en  og må 

vaske seg med håndsprit før de får maten. De som leverer ut frokosten bruker 
plasthansker. Dessverre mister skolen støtten de har mottatt etter nyttår. De skal 
forsøke å finne midler i budsjettet til å opprettholde dette tilbudet, i alle fall noen 

dager pr uke. 
 
Det er dessverre mye uroligheter mellom elevene, både i skoletiden, men også på 

kveldstid og i helgene. Her må foreldre mer på banen og følge med på mobil og 
ipad. Skolen vurderer fortløpende om elevene må legge igjen ipadene på kolen i 
helgene, eller å stenge ned eller begrense Teams. 

Må uansett ha tilgang til Teams pga hjemmeskole. 
 

2) Driftsstyre 

 
Dette er skolen høyeste organ.  
Det er FAU som stemmer inn 2 faste representanter og to vara som skal sitte i 

styret. Her vedtas blant annet skolens budsjetter og strategiske lærerplan. 
Det holdes 2 møter på høsten og 2 møter på våren. 
Januar er neste møte, da skal budsjett for 2021 settes. Skolen strategiske plan 

skal også leveres i januar, men er flyttet til februar, pga Corona. 
Ingen store endringer i 21, men mye som går videre fra 20. Den nye lærerplanen 
skal jobbes med og iverksettes i skolehverdagen.  

Rektor har ikke stemmerett, kun sekretær. Han lager agenda og kaller inn til 
møtene, men han holder ikke møtet. Det er det en av de faste i styret Disse som 
gjør. Vi må velge 4 nye representanter i dag. 

 
Waqar Saed - fast 
Mahabad Khalid - fast 

Shirin Gardi - vara 
Monica Warme – vara 
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3) Eventuelt  

 
Erfaringer fra karantene for 4.trinn. Hjemmeoppgavene er litt i det meste laget. 
Er utfordrende å være både lærer og ha hjemmekontor samtidig. 

Innleveringsfristene burde være lengre, barna føler press. Evt team som går over 
flere dager med innlevering på slutten? Er det mulighet for mer digital 
undervisning, hvor lærer er tilgjengelig via nett? Vet at dette er gjort på andre 

skoler under nedstengningen i våres. 
 
Mye stygg språkbruk mellom barna. Viktig at foresatte involveres og at dette 

synliggjøres både oss voksne og barna. Hvorfor skrives ikke det opp av lærer og 
eleven leser dette opp til foreldrene? Noen kontaktlærere tar ikke kontakt med 

foreldre når det oppstår problemer i klassen. Hvordan kan vi foreldre komme mer 
på banen dersom de ikke får beskjed om det som skjer i løpet av skole dagen? 

 

    Vi ønsker mer innblikk i den nye lærerplanen. 
Det er fint med endring og at barna lærer mer å diskutere og gå mer i dybden. 
Hvordan påvirkes den daglige undervisningen? Er det mer støy nå som det er 

diskusjoner? Hvordan fanges de barna som sliter opp?  
 
Når det er vikar, fungerer ikke kommunikasjonen så godt via skole melding. Det 

er også noen klasser som ikke har hatt utviklingssamtaler siden i fjor. Har også 
vært ufullstendig oversikt over FAU representantene i noen klasser. 
  

 
 
 

 
Neste møte er tirsdag 05.01 kl 18.00-19.30 


	Møtereferat

