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AGENDA 

1: Skolens tid 

Vigdis starter med sakene som er meldt inn fra Fau 

Flaggheising 

Grunnen til at skolen ikke hadde arrangert flaggheising var fordi barna skulle reise til byen kl 9:45. og 
da hadde det blitt veldig lenge å vente etter flaggheising kl 8. 

 
Aktiviteter på AKS 

Claudia har ikke blitt erstattet med en ny baseleder, men en av assistentene har fått utvidet stilling 
og hjelper til med noe administrativt. I tillegg medfører en lederstilling mindre at vi kan ha flere 
voksne utadrettet mot barna. Skolen har i etterkant ansatt flere ansatte med relevant kompetanse. 

Svømming: skolen har ikke råd til kurs med Lambertseter svk pga mange av AKS-plassene er 
gratisplasser. Lavinntektsfamilier betaler mindre og der får ikke skolen noe kompensasjon. 

Gratisplasser blir kompensert med inntekt tilsvarende en halv plass. 

Læringsstøttende aktivitetene står på ukeplanen, andre aktiviteter tilpasses de barna som er til 
stede. Enkelte fra skolens miljøteam bidrar med aktiviteter inn i AKS. Det vil være mer av dette neste 
skoleår. 

AKSråd en gang pr mnd hvor barna kommer med innspill til hva de har lyst til å gjære på AKS. 

Innspill: Kan FAU arrangere noe for å samle inn penger for å bidra med aktiviteter? F.eks bidra til en 
kinodag eller lignende? 

Lekser på AKS: Normalt har det vært pedagoger fra skolen som har tatt seg av lekser, derfor har det 
ikke blitt gjort. Det er lett å glemme at det var pandemi og restriksjoner frem til mars og at samarbeid 
på tvers før dette ikke var egnet. Fra høsten er det kun leselekser på Rustad skole.  

Innspill: Har vi hørt med andre skoler som får det til? F.eks. Rosenholm og Mortensrud. 

På Tøyen f.eks samarbeider aks med nærmiljøet, f.eks.korpset, og får midler til sånne prosjekter. 
F.eks kan korp støtte på andre midler enn aks.  

En del AKS-ansatte jobber kort tid fordi de er unge og går videre i studier. Blir veldig mange nye til 
høsten. 

 
Brukerundersøkelsen viser stor forskjell på hvilke foreldre som mener hva ut fra hva de er vant med. 
Barna uttrykker at de er fornøyde gjennom AKS-rådet. Allikevel er det vanlig at barna blir 
vanskeligere å holde på utover 3. og 4.trinn, da flere har mulighet til å gå alene hjem etc. 

 
Innspill fra FAU 



Sommeravslutning. Savn etter den som var tidligere på trappa. I år var det Vårutstilling i stedet, men 
FAU ønsker begge deler. Den sommeravslutningen har vært så bra og blir snakket så mye om at den 
vil vi ha. 

Innspill: Mange tradisjoner har blitt endret etter pandemien, sommeravslutning, talentiaden, 
flaggheising. FAU ønsker å holde på disse tradisjonene når så mye annet blir endret. 

Skoleball og talentiade var bestemt endret før pandemien i samarbeid med FAU og elevrådet, svarte 
Vigdis. 

 
SAK 2:  skoledisco 

Skolediscoen var veldig bra. 

Mye planlegging, elevene gledet seg. 18-21 var litt lenge.. 

God stemning, de bestemte musikk selv fra spotify. Noen kledd veldig pent, andre mer casual og alle 
koste seg. Viktig med mange voksne. Gruppa skal dele dokumentet med erfaringer og endringer med 
FAU. For eksempel. fire kaker pr klasse ble veldig mye. Forslaget med å dele med nøklevann bør tas 
videre. 

Godt oppmøte av både elever og lærere og voksne. 

Lærerne får også en tilbakemelding fra elevene skriftlig og anonym. 

 
SAK 3: 17. mai 

Veldig bra! 

Opplegget funket bra, nesten alle kom til vaktene, ungene kom og spilte flere ganger. Mer premier 
igjen, ligger på FAUrommet. Deler også dokumentet videre. Samarbeidet med korps og RASK kunne 
hatt flere møter, men det funket fint, utfylte hverandre. Kan FAU også få en inntekt for å kunne 
sponse skolediscoen. Uten å ta betalt for lekene. 

Innspill: hva med å ha kakesalg på flere arrangementer, f.eks vårutstillingen. 

Hva med vårfest eller høstfest? Lykkehjul? 

 
SAK 4: Vårutstilling 

Fau solgte kaker til inntekt for Ukraina. Kan gjøre dette større for å få mer inntekt. Men krever mer 
innsats fra FAU. Ny FAUgruppe? Høre med skolen om det er mer vi kan bidra til. 

Tommy nevnte revy.. ta kontakt med han etter sommeren. 

Hva med å kombinere med sommeravslutningen?  

 
SAK 5: Nytt faustyre 

Vi må ha nytt styre etter sommeren. Det må vi sette på første møte. 

 

SAK 6: Medvirkningsmøte utbygg 



Veldig positiv opplevelse, synd det var så få tilstede. Litt lite info i forkant og litt tett på møtet. Mari 
fra utbyggergruppa var der og legger ut litt om det på facebooksiden til FAU. Tar imot fler innspill 
rundt innhold, behov, nærmiljø osv.. 

Skal FAU gå videre med ønsket om å ha med grusplassen i planen trengs det flere folk i 
utbyggergruppa. Få med fler fra nærmiljøet til å uttale seg om behov. Skal vi påvirke planområdet må 
vi jobbe mer politisk. Kan få et større bygg, blir ikke veldig mye forsinket. 

 
SAK 7: Eventuelt 

Flere er misfornøyde som skolens uteareal, og etterspør oppgradering.  

Hva skjer med oppgraderingen? Kan dette tas opp på første møte til høsten? 

Søke midler? 

 


