
Referat FAU møte 13/9-2022 

Referent Tonje Vedam 

 

Til stede: 

FAU leder 

Nestledere 

Sekretær 

 

 

Representanter for: 

1A, 1B og 1D  

2A, 2B, 2C og 2D 

3A,3B og 3C 

4A og 4B  

5B, 5C 

6D 

7A og 7C 

 

Agenda: 

1. Informasjon fra rektor /AKS 

2. Hva er FAU? 

3. Årshjul 

4. Eventuelt   

 

 

 

1. Rektor informerer om at oppstarten av nytt skoleår har gått bra, men det har vært en del 

utfordringer pga sykdom/sykemeldinger blant personalet. Det har vært uro i enkelte 

klasser som har hatt / har vikarer, men her har Mestringsteamet vært inne og sørget for 

ro i klassen. Skolen har nå gått bort ifra bruk av ipad slik som tidligere, nå er det blyant, 

papir og fysiske bøker som gjelder, noe som kanskje ikke er like populært hos alle barna- 

men som vil skape mer læring! 

 



Det er en noen ledige stillinger på Vestli skole, og det gjennomføres intervjuer nesten 

hver dag. Det er ikke så mange som søker på disse stillingene, en del som søker har ikke 

kompetansen som kreves.       

 

Uregulerbar atferd – hvis barnet ditt slår eller sparker så vil du bli kalt inn til et møte 

dagen etter hendelsen. Noen foreldre er nok lei av at skolen ringer, men dette må til for 

å få slutt på denne type atferd/oppførsel. Viktig at foreldre forstår dette.        

 

AKS drives veldig bra og får skryt for at de har et utrolig godt opplegg, spesielt i ferier. 

Mange positive tilbakemeldinger om AKS. 

 

Det er startet opp en klasse / gruppe for autister der det totalt er 9 barn. 3 av barna er 

barn fra Vestli skole, de 6 andre barna er fra andre skoler i Groruddalen. Barna i klassen 

er elever fra 1-3 trinn. 

 

2. FAU leder informerte alle fremmøtte om hva FAU «FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG» 

er og står for, samt hva vi skal jobbe med. Det ble også informert om hva SU 

«SAMARBEIDSUTVALG» er og står for. 

 

3. På neste FAU møte vil vi jobbe med årshjul, dvs at vi skal planlegge hva vi skal jobbe med, 

hvilke aktiviteter vi skal ha gjennom dette skoleåret. 

                                                                                                                                                                                                                        

 

 

                   

 

                        Neste møte er: 11.oktober kl 18-19. 

 

 

  Tonje Vedam 

 

                                                                                                                                                                                             


