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REFERAT FRA FAU-MØTE 10.10.18 
 
Agenda for møtet: 

• Informasjon fra rektor 
• Tips/ideer til å bedre forholdet mellom foreldrene i klassen (dette tas opp ved 

neste FAU-møte) 
• Stand til innskriving av 1. klassinger - gode argumenter til å velge Mortensrud 

skole 
• Dato for vårfesten 
• Informasjon fra områdeansvarlig natteravn på Mortensrud 
• Eventuelt 

 
Informasjon fra rektor: 
Dato for innskriving er følgende: 4.desember (kveld) og 5.desember (formiddag). 
FAU ønsker gjerne å ha en stand med informasjon til foresatte. 
 
Rektor observerer god stemning i friminuttene og har god hjelp av trivselslederne. 
Det er et ønske fra skolen om at alle barn går rett hjem etter skoleslutt, slik at man 
unngår at det oppstår uønskede situasjoner etter skoleslutt. Det er ønskelig fra 
skolens side at foresatte gir tilbakemeldinger dersom det oppstår situasjoner som 
oppleves som vanskelige. 
 
Rektor informerer om at utviklingssamtalene er i gang. Skolen ønsker 
tilbakemeldinger på hvordan disse utviklingssamtalene forløper, og om foresatte 
føler en positiv effekt nå som samtalene blir gjennomført på et tidligere tidspunkt 
enn tidligere.  
 
Nasjonale prøver på 5.trinn i lesing, regning og engelsk starter opp i uke 42. 
 
Skolen foreslår å invitere foresatte (1.-4.trinn) til en opplæringskveld hvor fokuset er 
digitale ferdigheter. Dette for at foresatte skal få kunnskap om de ulike appene 
barna har på egen ipad og hvordan disse kan tas i bruk. FAU stiller seg positive til en 
slik opplæringskveld. 
  
Rektor informerer om at skolens økonomi er anstrengt og har vært anstrengt de 
siste årene. Skolen vil søke om Oslo-Sør midler og håper at skolens økonomi innen 
kort tid vil bedre seg. Noe av skolens anstrengte økonomi handler om at Mortensrud 
skole har færre elever i hver klasse og får dermed mindre tilskudd. Rektor 
informerer om at skolen mottar kr.46 000,- i tilskudd per barn som er elev ved 
skolen.  
 
Skolen har i år satt opp et gjerde bak ved paviljongen som et forebyggende tiltak, 
slik at skolens naboer unngår å få kastet sten på eget hus. 
 
Skolekor- Anette er i gang med å starte et eget skolekor og det er stort engasjement 
hos barna. Det er sendt informasjon til foresatte om skolekoret per ranselpost. 
 
Kanonballturnering: 5.-7.trinn skal ha kanonballturnering i år. 
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Connect-samling: Høstens connect-samling vil være på FN-dagen hvor fokuset vil 
være god omgangstone, noe som også går igjen i alle klassenes connect-mål. 
 
Informasjon fra FAU: 
FAU har fått en henvendelse med et ønske om å innføre lekse-fri skole på 
Mortensrud skole. FAU lurer på hvordan skolen stiller seg til dette. 
 
Rektor sier han er opptatt av at barna får gode lekser som de mestrer og at dette er 
en prioritet på skolen. Barn er i behov av lesetrening og repetisjon. Dersom foresatte 
opplever at leksene er for vanskelig, er det ønskelig fra skolens side at man gir 
beskjed om dette. Barn skal kunne gjøre de leksene de får som en repetisjon etter 
undervisningen på skolen, uavhengig om man har foresatte som kan hjelpe til med 
leksene eller ikke. Skolen opplever at ipad bruken i undervisning- og 
leksesammenheng har hatt en positiv effekt. Skolen kan om ønskelig utvide 
leksehjelptilbudet i skoletiden.  
 
Idemyldring til hva FAU bør ha fokus på under innskrivingsdagene i 
desember: 
Små klasser, godt AKS-tilbud med fokus på læringstøttende aktiviteter og gode 
ferie-tilbud, egen leksehjelp på AKS, ipad-prosjekt startet for 4 år siden, gode tilbud 
til barn med lære- og skrivevansker og et fungerende FAU. Det blir viktig å ha fokus 
på det å gå på nærskolen sammen med vennene i nabolaget og vi som FAU må 
avlive mytene om skolen. Idemyldringen fortsetter på neste FAU-møte. 

 
FAU ønsker å skrive et skriv som kan sendes ut sammen med informasjonen fra 
skolen om innskriving med kontaktinformasjon til FAU. Det er ønskelig at vi fra neste 
år også inviterer oss inn til de ulike barnehagene med informasjon om skolen 
sammen med skolen. 
 
Dato for vårfesten: 
Dette kommer vi tilbake til ved neste FAU-møte. Det kan hende FAU i år må 
arrangere sommerfest i stedet for vårfest, slik at vi også får inkludert de som faster. 
 
Informasjon fra Bernt Ringvold, områdeansvarlig natteravn på Mortensrud: 
Det informeres om at hver skole har ansvaret for 8 fredager per skoleår hvor det 
fortrinnsvis er 5-6 foresatte (fra 5.-7.trinn) som går. Natteravnene har en fast runde 
man går sammen og de er i dialog med både politiet og bydelens miljøarbeidere i 
løpet av "vakta" som er fra kl.21.30-23.30. 
 
FAU får tilbud om å være med på en "prøve-fredag". FAU stiller seg veldig positive til 
å få i gang egne natteravnere og tar kontakt med Bernt etter neste FAU-møte i 
november. For mer informasjon, se eget skriv fra natteravnerne vedlagt referatet. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Sanaz Hadian-Gundersen 
nestleder FAU 
(møteleder og referent) 
    
   
 


