FAU Møte 23.9.2021 kl 18
Referent: Lanja Khon-Engheim (8A)
Innkalling til møte ble sendt till alle nye FAU-representanter.
FAU-lederstilling er ledig
Dette involverer bl.a.:
-innkalling til møte
-dialog m/rektor
-orden under møte
Det ble bestemt at Charlotte (9E) og Thomas (10A) vil jobbe sammen som en team inntil videre.
FAU trenger en representant i Driftsstyre
Det trenges en ny representant fra FAU i Driftsstyre. For tiden er det Thomas (10A) som har rollen
men han ønsker at noen annen tar over. Har du interesse så kan du melde deg.
Driftsstyret møter på samme dag som FAU, enten rett før eller rett etter FAU møter.
Samarbeid med Elevrådet
FAU ønsker at elevrådet er tilstede i begynnelsen av hver FAU-møte slik at FAU får høre hvordan
det går med elevene. Neste møte vil vi gjerne ha med klasserepresentanter.
Tidskrav
FAU møter i framtiden bør vare i ca. 1,5 timer: 15 minutter til elevråd, 15 minutter til rektor, og 1
time til alt annet.
Meråpen skole
Det er få som melder seg til meråpen skole. Det er usikker hvorfor, men det påpekes at flere
aktiviteter er veldig “macho” (f. eks. HUB og jiu jiutsu).
Mangfoldshuset ønsker å samarbeide med skole for å sette opp aktivitetskvelder med forskjellige
temaer som sminking, frisør, matlaging, kinodag, osv.
Det understrekes at vi må ta i mot både gutter og jenter, og at deltakelse på aktiviteter bør ikke være
avhengig av kjønn.
Foreldrene og foresatte er også velkomne på meråpen skole.
Kontakt med foreldrene og foresatte
Det er kjempeviktig at vi får klasselistene. Flere klasser har opprettet Facebook-grupper men ikke
alle foreldrene/foresatte har Facebook.
Skolen har i helgen sendt ut en påminnelse til foreldrene om å gjøre kontaktinformasjonen sin
tilgjengelig på Oslo-skolen app.
Høstarrangement
Det er foreslått et arrangement på 11. Oktober (demonstrasjon av kampsport).
Kan blir kaker og kaffe til salgs?
FAU jobber med saken.

Klassetur og Pengeinnsamling til Klassekasse
I motsetning til barneskole er det ingen fastsatte aktiviteter her til pengeinnsamling. Hver klasse har
ansvar for å organisere egen klassetur og samle inn penger til det.
Om elevene trenger oppbygging til et arrangement som f. eks. revy ble diskutert. Billetinntektene fra
revyen kunne finansiere klasseturen.
Natteravn
Skolen samarbeider med Natteravn gruppe på Senter Syd.
Det har vært vanskelig å få klassene til å stille. Men det er en fin måte å lufte hunden og komme i
kontakt med de andre foreldrene.
Iman fra 8E tar kontakt med Bernd fra Natteravn gruppe.
NESTE MØTE 14. OKTOBER KL 18.
Vennligst ta kontakt med foreldrene og foresatte. Har de noe som de vil som skal tas opp av FAU, må
de komme med det før 7. Oktober.
Til stede var representanter fra 8A, 8E, 9B, 9E, 10A og 10D.

