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Representanter for følgende klasser til stede: 
 

• 8. klasse: F, D, G, E 
• 9. klasse: B, A, C, D 
• 10. klasse: F, B, A, C, E 

 
Orientering fra rektor Sissel Følling Eilertsen 
Filming og bildedeling er et problem, spesielt i 8. og 9. klasse. Skolen er i dialog med 
Salto utekontakt og LOS om dette og arbeider med et opplegg for elevene. Skolen 
oppfordrer alle klassekontakter til å informere foreldre om dette slik at de kan prate 
med sine barn om dette. Det viktig å huske at det er ulovlig å publisere bilder og film 
av andre uten deres samtykke. 
 
FAU – Innsalg mot nye foreldre og representanter 
FAU ønsker å «selge inn» nye foreldre til FAU samt arvtakere for klassen ved 
skolestart. Informasjon om hva rollen som FAU representant innebærer ligger på 
skolens web-side. FAU ønsker at skolen kan være proaktiv å bidra med infoskriv om 
FAU når nye foreldre for 8. trinn møter skolen. Infoskriv kan sendes sammen med 
annet materiale som går ut før sommeren/ved oppstart. Jo tidligere jo bedre. 
 
Elevenes arbeidsskygging/uke 
Flere foreldre opplever for kort frist fra informasjon fra skolen om jobbskyggedag til 
man må finne et sted. Dette gjelder for både arbeidsskygging på 8.trinn så vel som 
for arbeids uke på 9. trinn. Om det er ønskelig at elevene skal finne noe de liker, eller 
yrker der det er produksjon/operative oppgaver el. (for å slippe å sitte på et kontor), 
så trenger de litt god tid til å finne et tilpasset sted. 
 
FAU ønsker at tema løftes opp i foreldremøte tidlig vår. Da kan man også forhøre 
seg/samle kontakter. Foreldre kan ha kontakter de vet kan ta imot elever, eller de kan 
ta i mot elever i bedriften de selv jobber, evt utveksle steder de vet at har tatt inn 
elever tidligere (Bogstad golfklubb osv). 
 
Speedmøter 
FAU har fått inntrykk av at det er de «flinkeste» i klassen som benytter anledningen til 
å avtale møter med faglærerne. Om det er slik at de som faktisk kunne trenge en 
liten dytt, og foreldrene har godt av litt innsikt i hva eller hvordan de kan bidra, bør 
man kanskje vurdere mekanismer eller føringer for hvem som burde møte eller må 
møte? Kan det være at lærere hinter til elevene (vil/kan/bør), for de som kunne ha 
godt av å ha en speed date? Da kan foreldre også få innsikt og hjelpe de som 
kanskje ikke er de flinkeste til å si ifra. Eventuelt vurdere om det skal være 
obligatorisk. Foreldre ønsker å få beskjed når elevene kan melde seg på til dette, så 
de kan være med å påvirke barna sine til å melde seg på.  
 
Actionpoint: FAU ønsker tilbakemelding på dette fra skolen. 
 



Informasjon til foreldre 
Er det mulig for skolen å gi ut et «årshjul» til foreldrene for nødvendig informasjon når 
skoleåret starter?  
 
Slik ser året ut:  
Antall møter med lærer 
Foreldremøter 
Speeddate  
osv.  
 
Når foreldre skal hjelpe: 
På ITS finner du..... 
På One Note finner du... 
På skolens hjemmeside finner du 
 
Det er mye usikkerhet blant foreldre om hvordan man kan ha oversikt over status i 
fag, hvordan hjelpe, finne informasjon osv. Vi er innforstått med at løsrivelse er 
iverksatt, men det er noen som har behov for oppfølging og noen foreldre litt mer 
innsikt for å føle seg trygge på hva barna holder på med.  
 
17. mai 
Skolen har sluttet med å gå i tog pga dårlig oppslutning.  
 
MEN – vi vet at naboskoler satt i system for 10.klasser en 17. mai frokost på skolen. 
Noe av tanken bak er å sikre at alle har et tilbud. Vi er kjent med press rundt 17. mai 
frokoster (champagne frokoster), tidlig planer om russebuss osv., der noen føler seg 
utenfor. Vi undersøker med andre skoler hvordan de har arrangert dette, oppslutning 
og entusiasme. Målet må være å skape like høy entusiasme rundt dette som for 
ballet. Tanken er frokost klassevis. Vi sjekker også med elevrådet og deres tanker 
rundt dette for 2023. 
 
SMU: Skolemiljøutvalget 
Vi trenger få valgt inn en vara 
Bydelen har 250K til aktiviteter til bydelen, her kan elevrådet søke for støtte til 
aktiviteter/sosiale tiltak. «Alle får noe» er meldingen. 
Actionpoint: FAU tar et møte med elevrådsrepresentanter. 
 
MSV 
Trafikalt grunnkurs er gjennomført. Blir en grei inntekt, men noe er ubetalt. Hvordan 
sikre at alle betaler. Se på dette for neste års trafikale grunnkurs. 
Skal forsøke å få til båtførerkurs nå før sommeren.  
 
Dysleksi 
Skolen skal ha møte med dysleksvennlig skole. FAU har fått info om dette og støtter 
at skolen er med på dette 100%.   
 
Dysleksvennlig skole er et begrep laget av Dysleksi Norge, og som sertifiserer 
skolene som ønsker å bli dysleksvennlige.  



«Organisasjonen jobber imidlertid også for de med dyskalkuli og spesifikke 
språkvansker ( DLD ). Dysleksi Norge forventer av skolene at de også tilrettelegger 
for disse elevgruppene. 
 
Hva kjennetegner en dysleksvennlig skole? 
– Har et inkluderende og aksepterende miljø. 
– Har gode systemer og kompetanse på å finne de som sliter. 
– Kartlegger og registrerer alle elevenes leseferdigheter systematisk. 
– Følger opp leseutviklingen hos de elevene som trenger det. 
– Setter raskt inn tiltak som fungerer. 
– Er gode på å lære opp og bruke mulighetene IKT gir. 
– Sørger for at alle lærere har kompetanse i tilpasset undervisning for elever med lese- og 
skrivevansker, språkvansker og mattevansker. 
-Evner å se forbedringspotensialer og har vilje til å endre praksis. 
 
Ettersom dysleksvennlig skole skoler jobber systematisk med å sørge for at ingen elever 
faller fra, er dette gode skoler for ALLE.» 

 
Nattravn 
Fortsatt bra oppmøte fra vår skole. Mange positive foreldre og mange som koser seg 
på tur med både kjente og nye bekjentskaper. Mye aktivitet i Frognerparken og rundt 
der russ holder til.  
Det kan være interessant med et besøk av Uteseksjonen, er dette noe skolen kan 
arrangere i forbindelse med fellesmøter?  
Actionpoint: Rekker vi å arrangere dette for 8. trinn nå før sommeren? 
 
 
 
 


