Oslo kommune
Utdanningsetaten
FAU-Haugen skole
Referat fra FAU-møte 28.11.2018
Fremmøtte: 20-30
Referent: Sigurd Lydersen

1. Referat fra forrige møte
Ingen innsigelser
2. Informasjon fra skolen ved rektor Leif Arild
Skolegudstjenester:
Alle elever får valg mellom skolegudstjeneste og alternativt opplegg på skolen, om kultur
og tradisjoner. Se vedlagt redegjørelse fra Utdanningsetaten.
Felles julemarkering:
For alle elevene med gang rundt juletreet. Etter ønske fra FAU vil det bli servert grøt til
elevene.
Dusjing:
Det ble tatt opp fra FAU tilfeller av at lærer har dusjet med elevene. Leif Arild har undersøkt
dette. 5.trinn svømmer på Furuset. Her er det andre som også bruker
garderoben/dusjanlegget, ikke bare elever og lærer. For å kunne bruke bassenget må alle
dusje/vaske seg. Det er ingen retningslinjer som sier at lærere ikke kan dusje med elevene.
Hudøy-tur:
For 3. og 4. klasse i 2019
3. Valg av medlemmer til Drift styret.
Rundskriv fra Utdanningsetaten om at disse nå skal velges av FAU, etter diskusjon
kommet en felles innstilling, Gry fortsetter som driftsstyreleder i et år til. Mangeårig vara
Sakina ble valgt til medlem, og Ragnhild Anderson til ny varamedlem.
4. Kort oppsummering fra områdemøtet for skolegruppe C og D
Sigurd fortalte fra områdemøtet på Ammerud 21.11.18: Viktig forum for
erfaringsutveksling mellom FAU og skoleledelse ved Grorudskoler.
5. Status temamøtet om frivillige organisasjoner
Sigurd refererte fra temamøtet 22.11.18 med frivillige organisasjoner i ledd av
opplæringsprosjektet for foresatte. Vellykket møte med 20-30 engasjerte fremmøtte, om
muligheten som ligger i større samarbeid med frivillig sektor i området.
6. Forumteater ved LIN i Samlingssalen onsdag 5. desember
Sigurd informerte om Forumteateret i samarbeid med LIN, og oppfordret alle til å spre
informasjon om tilbudet og invitere tilhørere og deltakere.
‘
7. Aktiviteter i klassene
Gjennomgang av planer for juleavslutning på trinnene, fleste har planlagt.
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8. Status 17. mai
FAU-representanter og klassekontakter for 6. trinn hadde et møte etter FAU-møtet hvor
følgende ble bestemt: Hasim Nabi valgt til leder for 17. mai-komiteen. Sigurd får liste og
standard mail fra Shahid og tar på seg å sende ut mail med bønn om gaver til lotteri.
Hasim vil informere og mobilisere på foreldremøtene over nyttår.

Neste møte og jule avslutning for FAU:
Torsdag 20.12.2018 kl.1730 i Aulan (samling sal)
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