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REFERAT FAU MØTE ELVERHØY SKOLE 

 

Sak 1 2018 – 19 FAU aktiviteter sommer og høst 2018 

 

FAU Elverhøy har gitt høringssvar til rapporten «Inkluderende felleskap for barn og unge». 

FAU har invitert til høsttreff 16.september på grillplassen ved Sognsvann. 

Camilla eller Renata informerer om sammensetning av FAU på foreldremøtet onsdag 

26.september. Da vil vi også spørre om vi kan få med oss en forelder fra gul gruppe. 

Camilla skriver «kort om Elverhøy FAU», som distribueres som ranselpost. Skrivet vil også 

inneholde forespørsel om innbetaling til klassekasse. 

Facebook gruppe «Elverhøy foreldre» brukes til informasjon fra FAU. Offisiell informasjon som 

skal nå alle må gå ut som ranselpost eller skole SMS. 

 

 

Sak 2 2018 – 19 Sosiale arrangementer 

 

FAU foreslår at første søndag i mai (5.6.19) og andre søndag i september (16.9.18) er faste 

treffdager for Elverhøy foreldre på bålplassen ved Sognsvarnn.  

FAU forslår også årlig juletrefest andre tirsdag i januar, på Elverhøy skole.   

FAU vil invitere Driftsstyret til juletrefesten tirsdag 8.januar kl 18. 

 

 

Sak 3 2018 – 19 FAU arbeid gjennom skoleåret 

 

FAU får ansvar for innhold på vårens foreldremøte. 

Forslag til innhold: foredrag fra Frambu, om avlastning eller lignende… 

 

 

Sak 4 2018 – 19 Nytt fra skolen 

Inger Louise informerte litt om skolen til nå og planer framover: 

 

• Om skolestarten: Alle elever møtte første skoledag. 4 nye elever. 2 1. klassinger (rød gruppe), 1 3. 

klassing (gul gruppe) og 1 4. klassing (blå gruppe). De har kommet inn i etablerte grupper. Har 

begynt å finne sin plass.  

 

• Om personalet: 3 lærlinger på plass. Fungerer svært godt.  
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• Om AKS: Økt samarbeid med faste møter mellom ledelsen på Elverhøy, leder for AKS Kringsjå og 

baseleder for skolens elever. Økt informasjon fra AKS til Elverhøy foreldre. Faste møter hvor 

ansatte på AKS er med på skolens gruppemøter hvor lærere og assistenter er til stede. Felles regler 

for tiden elevene er i klasserommene på AKS, som det er på skolen. Logoped Kari Haugan skal ha 

kurs med AKS assistentene om barn med kommunikasjonsvansker og om bruk av tegn-til-tale og 

symboler. Tiltak vil bli presentert på foreldremøte for Elverhøy i uke 39. 

 

FAU er fornøyd med tiltak for bedret samarbeid mellom skole og AKS. 

FAU mener det fortsatt er behov for samtale mellom foreldre og AKS Kringsjå, der Mikkel er 

kontaktpunkt. 

 

• Om taxi: elevene kommer i taxi litt over halv ni, og tas imot av rektor, lærere og assistenter. De 

faste sjåførene fungerer strålende.  

 

• Om Ullevålsveien: Det er vedtatt sammenslåing mellom Elverhøy og Ullevålsveien skole om 2 år. 

Ullevålsveien starter opp AKS høsten 2019. 

 

Frode kontakter Ullevålsveien FAU og evt Driftsstyre for å starte dialog på foreldrenivå. 

 

 

Neste møte 

FAU planlegger nytt møte tors 29.november kl 16:30, for å planlegge juletrefest og vårens 

foreldremøte. 

Frode sender sakliste til rektor 14 dager før. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elverhøy FAU 


