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REFERAT FAU MØTE ELVERHØY SKOLE 

 

 

 

Sak 1 AKS 

 

 

Det har vært reist bekymringer fra foreldre angående innkjøring, organisering og samhandling 

på AKS. 

• Her har Camilla allerede hatt et møte med Mikkel (baseleder på AKS), der var det 

enighet om at oppstartssamtaler er et viktig verktøy for begge parter  - slik at foreldre 

får overlevert barna på en fin måte og personale får bedre kjennskap til barna de skal 

være sammen med. 

• Mikkel har begynt å ta del på gruppemøter på skolen for å lære mer om barna. 

• Det ble opplevd mye uro rundt måltidsituasjonen, det er nå bedret ved at barna spiser 

oppe i to klasserom før de går ned på AKS og gjør aktiviteter. 

• Elverhøy basen er ikke sammen med base 5 og 6 når det er skole, kun i ferier da det er 

færre barn og voksne. 

• Det er kommunisert et ønske om et eget foreldremøte for AKS Elverhøy. 

• Det er 3 faste på Elverhøy basen, disse er Dag Henning, Oda og Brita Maria. Det er 

ytret ønske til Mikkel at disse også stiller på foreldremøte slik at foreldrene kan få 

treffe de. 

• 3 foreldre fra 1.trinn har organisert en donasjon til AKS i form av pent brukte leker og 

noe nytt som vil overleveres AKS, disse vil tilhøre hele AKS, men de vil stå i 

Elverhøy bygget. 
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• Informasjonsflyt er essensielt for at hverdagen skal flyte, og Mikkel er enig i at 

kommunikasjonen AKS- foreldre og foreldre – AKS kan bedres. Mikkel utreder 

muligheter for å bruke digitale verktøy til dette. 

 

 

Sak 2 Klassekasser 

 

Det ble bestemt at i år, som i fjor, sender FAU ut et brev til alle foreldrene hvor vi ønsker 

bidrag til klassekasser, som kan brukes på teater eller lignende. Foreldre kan sende med 

kontanter i sekken som Elisabeth tar seg av, eller vippse til  Camilla som da viderefører til 

Elisabeth. Rektor fordeler den totale summen likt på alle klassene. 

 

 

Sak 3 Donasjoner 

 

Det ble tatt opp spørsmål om skolen ønsker å ta i mot donasjoner. Elisabeth ønsker seg 

dukkehus og bondegård. Og tar det også opp med klassekontakter om det er noe de ønsker 

seg, og i så fall videreformidler dette til FAU: 

 

 

Sak 4 Søknad til nytt skiutstyr Sparebank1 Stiftelsen 

 

FAU har blitt spurt om å sende søknad til Sparebank 1 Stiftelsen for å kunne bytte ut 

skiparken ved skolen (og skøyter) slik at alle elevene har mulighet til å kunne gå på ski og 

skøyter.  

Frode skriver forslag til søknad innen 27.10. Frist for å søke er i desember. 

 

Det ble også diskutert om vi skal sende en søknad til Akselfondet, og det ble bestemt at 

Camilla sender en lignende søknad dit. 

 

Merete, og Frode, sjekker om muligheter for donasjoner etter salget på Grefsenkollen. 

 

 

Sak 5 Høsttreff Sognsvann 29.10.2017 kl 13-15 

 

 

• Camilla skriver brevet og sender til Elisabeth 

• Elisabeth legger ved kart ved brevet og sender som ranselpost 

• Frode tar med ved og tau til aktivitet 

• Camilla tar med kanelbolledeig til «pinnebrød» 

• Merete tar med marshmallows 

• Tino tar med jekkestropp til balanselek 

• Værforbehold 

 

Eventuelt 

• Det ble diskutert sommergaver til klassekontaktene, det ble enighet om å la det ligge 

til etter jul for ny diskusjon 
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Med vennlig hilsen 

 

 

FAU 

 


