Oslo kommune
Utdanningsetaten
FAU-Haugen skole

Referat fra møte i Foreldrearbeidsutvalget ved Haugen
Når: onsdag 31.10.18
Hvor: Aulaen på Haugen skole
Fremmøte: FAU og klassekontakter. Veldig bra.
Referent: Sandra Kablar
1. Referat fra forrige møte
Godkjent

2. Informasjon fra skolen v. rektor Leif Arild Haaland
 God bemanning på skolen. Flere lærere enn ved samme tid i fjor, pga. ny lærenorm
 07.11 er det internasjonal kveld på skolen for 630 elever, som starter kl. 17.00-19.00.
Det er møteplikt for elevene, de 2 timene vil elevene få avspassere siste skoledag før
juleferien. Invitasjon vil bli sendt ut fra skolen snart. Inntektene av matsalg skal i år gå
til Redd Barna
 Det er gjennomført nasjonal prøve på 5.trinn. Resultater vil bli delt på neste FAU møte
 Gjennomført lokal elev undersøkelse, ny vil bli gjennomført i desember. Resultater vil
bli delt på neste FAU møte
 01.11.2018 er det informasjonsmøte på skolen for neste skoleår for de som skal
begynne i førsteklasse. Innskrivning av elevene vil skje før jul på skolen
 Det er veldig god økonomi på skolen

3. Informasjon fra FAU leder Shahid Dar
 Det ble opplyst om Oslo Kommunale Foreldreutvalg (OKF) og deres
introduksjonskurs for nye og gamle FAUere 18.10.18 på Helsfyr VO var gjennomført.
 Relevant informasjon, samt retnings-linjer vedrørende FAU arbeid gjennomgått
 Trafikkaksjonen var vellykket gjennomført. Takk til de foreldrene som stilte opp!
 Ny FAU/klassekontakter for år 2019/2020 skal velges i april/mai 2019, dette hjelper å
komme i gang med FAU arbeid.
 17.mai arrangement er allerede igangsatt. Denne gjennomføres av 6.trinn og det ble
avholdt møte 31.10 kl. 17.00 i Aulaen.
 Det er viktig at FAU representanter bidrar hvis behov
 Klassekasse opprettes hvis ikke det er igangsatt allerede. Det er viktig at hver klasse /
klassetrinn begynner å samle inn penger slik at det er mulig å planlegge aktiviteter for
elevene. Noen klasser har allerede samlet inn en del penger.
Klassekasse oversikt og planlagte aktiviteter:
1. trinn: 0 kr i klassekassa, planlegger juleavslutning og Megafun
2. trinn: 0 kr i klassekassa, planlegger juleavslutning
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3. trinn: Klassekassa er borte, finne ut status til neste FAU møte, planlagt
Haloween kveld
4. trinn: 0 kr i klassekassa, planlegger juleavslutning
5. trinn: 2720 kr i klassekassa, planlegger juleavslutning
6. trinn: teller opp til neste FAU møte, planlegger juleavslutning
7. trinn: 890 kr i klassekassa, planlagt Haloween kveld
FAU oppfordrer alle til LODDSALG ved alle planlagte aktiviteter, som vil bidra til
innsamling av penger i klassekassa. Lotteri på medbrakte gaver til sammenkomster er
ellers også en god inntektskilde. FAU-leder vil sende ut kontaktinfo til de foreldrevalgte
på hvert trinn, slik at de kan opprette og holde løpende kontakt. Ønske om at
aktivitetsplan oversendes FAU-leder. Forslag til aktiviteter er sammenkomster i
anledning Haloween, jul, påske og sommeravslutning.
Videre vil det bli arrangert en avslutning for alle på 7. trinn.
 Det er 2 faddere / støttekontakter for nye FAU representanter, som kan kontaktes ved
spørsmål / oppllæring / veiledning: 1-3 trinn kan kontakte: Sakina fra 5C, 4-7 trinn kan
kontakte Isma fra 7C
 FAU møter vil alltid gjennomføres siste onsdag i måneden.
 Det er viktig at alle melder frafall om de ikke kommer på møte!

Neste møte: onsdag 28.11.2018 kl.1730 i Aulaen (samlingssal)

