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REFERAT FAU MØTE ELVERHØY SKOLE 

 

Sak 1 2017 – 18 Konstituering av FAU 

FAU ble konstituert selv om et medlem manglet.  

 

Sak 2 2017 – 18 Orientering om skolen per i dag 

Elisabeth informerte litt om skolen til nå: 

• Det er god stemning på skolen. Positivitet i gangene. Blide barn. Det er også en rolig 

stemning, ting begynner å sette seg og elevene finne sine plasser. 

• Det er 27 barn, hvorav 12 er nye (11 i første trinn og 1 i fjerde trinn). 

• Det har kommet 3 nye lærere dette skoleåret; 

Beate i 1b, Eirik for 3. trinn, Ann Kristin for 4. trinn 

Dette har gått veldig bra.  

 

Sak 3 2017 – 18 Elevenes Psykososiale miljø 

Elisabeth informerte om Osloskolen satsning for elevenes psykososiale miljø, hvor «alle elever 

har rett til trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring». 

Dette vil presenteres for foreldrene på foreldremøte. I tillegg vil taxisjåfører, lærere og annet 

skolepersonell få opplæring i de nye kravene som stilles for å sikre at alle har det bra på skolen.  

 

Sak 4 2017 – 18 Planer for året / årshjul foresatte 

Det var en gjennomgang av Årshjulet som vil bli sendt ut til foreldrene. (Vedlagt) 

 

Eventuelt 

• FAU ønsket å gjenta suksessen fra vårtreffet med et høsttreff for Elverhøy Skole. Treffet er 

satt til søndag 29.10 kl 1300-1600 ved Sognsvann. 

• Det ble tatt opp ønsker om bedre informasjon til og fra AKS når det gjelder organisering 

av dagene, og informasjonsflyt til og fra AKS og foreldre. Dette punktet vil bli diskutert på 

neste FAU møte 10.10.2017. 

• Det ble også informert om rutiner for muligheten til å ha med venner hjem i taxien. Dette 

er kun mulig hvis det er plass i taxien til den som skal ha med besøk hjem. Det må 

informeres om fra begge barns foreldre, og det må gis beskjed til skolen senest en dag før. 

 

Med vennlig hilsen 
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