
 

 Referat møte i FAU ved Tiurleiken skole 

Møtested:  Teams (digitalt møte)  Møtedato: 10.12.20   

Til-

stede 

Tidspunkt: 18.00-19.00   

Meldt fravær: Assia 

Fra skolen Rektor Catrin    

Klasse     

5A Thea Carlsen X Theaa004@osloskolen.no 46540060 

Christiane Lindkvist  christianelindkvist@gmail.com 45833836 

5B Nima Mahamoud Elmi  nima.mahamoud.elmi@hotmail.com 97725216 

Golsom Mushtaq  Golsom.3@gmail.com 46237724 

5C Ibrahim Massoudy  Ibrahim.massoudy38@gmail.com 92069863 

Suendra Sætre  kesurendra@hotmail.com 45241040 

6A Raisa Rehman  Raisa.reh5@gmail.com 98693749 

Adan Mohammed Farah  Adan1971@hotmail.com 40145910 

6B 

 

Paulina Duran  paulinaduran@wp.pl 96657472 

Nasro Hassan Isse X nasroisse2010@hotmail.com 41456268 

6C 

 

Katiba Chehboun  chehbounekatiba@gmail.com 40590375 

Lindita Sinani  Lesia014@osloskolen.no 41225754 

7A 

 

Ayse Er  svarttjern@hotmail.no 40045932 

Elisabeth Ortiz  .ortiz050775@gmail.com 92097967 

7B 

 

Jan-Tore Larsen  Jantore.larsen@gmail.com 90117117 

Elinor Terp  elinor_ronille@hotmail.com  

Mohamed Melioui X Melioui.m@gmail.com 92635245 

7C 

 

Assia Bendriss  assia.bendriss@gmail.com 92620968 

Cathrin Snare X Cathrin.snare@gmail.com 98047306 

Linda Amundsen X Lindakamundsen@gmail.com 91619661 

7D Madina Kantajeva X Madina@live.no 40464663 

Leder: Linda Amundsen   Nestleder: Ibrahim Massoudy 

Referent: Linda Amundsen   Kasserer: Cathrin Snare  
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Sak nr.  
 

1.  Godkjenning av referat og agenda 

2.  Rektor informerer 

- Bydelen har vært på rødt nivå i over en måned nå. Trinnene har vært egne 

kohorter, siste uke før jul strammes det ytterligere inn og organiseringen 

fra april gjeninnføres hvor alle trinn starter og slutter til forskjellige 

tidspunkt, friminuttene er forskjellige og mange klasser har egne inn/ut 

ganger. Siden høstferien har 3 elever på 3 ulike trinn testet positivt, samt 1 

lærer og 1 assistent. Denne uken har 3 ansatte som ikke jobber med 

elevene testet positivt. Vikarer er satt inn for disse tre. 

- Nærmiljøskoleteamet er nå godt i gang med sitt arbeid med tettere 

samarbeid mellom skole og bydel. Det merkes godt på skolen, for 

eksempel har saker som før kanskje har endt opp som barnevernsak og 

lang behandlingstid nå blitt ordnet opp på et tidligere stadium (raskere og 

uten barnevernssak). Det er også blitt et nærmere samarbeid med The 

Raven som oppleves som veldig positivt. Dette skal bygges videre på neste 

semester hvor foreldre skal involveres. 

- Fuqraz har søkt om et halvt år permisjon fordi hun er tilbytt et vikariat som 

fungerende assisterende rektor på Høybråten skole. Ledelsen har pga 

tidsperspektiv og økonomisk situasjon valgt å ikke sette inn vikar. Det vil 

si at i ledelsen er det kun Catrin og Avona frem til sommeren. 

- Det er mye som forsvinner pga. convid-19, men noe blir gjennomført i 

skoletiden; Luciakatter deles ut fredag, klementiner tirsdag og fredag er det 

kosetime/juleavslutning. Det arrangeres også klassevis juleverksted. 

3.  Runde rundt bordet 

- Det oppleves at tiltakene skolen gjør ifbm. covid-19 er gode og gir trygge 

rammer. Informasjon fra både kontaktlærere og ledelse er veldig bra. 

Imponerende innsats av lærere i en utfordrende tid. 

- Et par ting går igjen; Det blir ofte lite tid til spising, spesielt når det er 

vikar. Spising oppleves som stressende pga. dårlig tid. Det andre er at når 

det er vikar gis samme oppgaver igjen. 

4.  Natteravn 

- Alle er enige om at det er viktig å få til et samarbeid med Romsås 

Natteravn, og at å etablere det på 7.trinn (siste året på barneskolen) er 

fornuftig. Linda setter opp forslag til vaktliste og sender til hele trinnet. Det 

er viktig at klassekontaktene på 7. trinn hjelper til med å få bekreftelse på 

at foreldre stiller opp på oppsatt vakt. 

5.  Årshjul 

- Vi forsøker å etablere et felles årshjul med Svarttjern og Bjøråsen skole. 

Målet er et årshjul med faste aktiviteter for alle tre skolene på Romsås. Så 

langt er 17. mai på 6. trinn og nå Natteravn på 7. trinn foreslått fra 

Tiurleiken. Forslag som kom opp til de andre trinnene på Tiurleiken var 

vennskapsuke, klesbyttedag, loppemarked/julemarked, avslutninger vår og 

vinter. 

6.  Klassekasser 

- Vi skal forsøke å få en felles ordning fra høsten 2021 for alle tre skolene på 

Romsås. Målet er at når man starter i 1. klasse er det likt for alle og det er 

ingen tvil om hvordan klassekassen skal fungere. 



- Forslaget er at alle klasser skal benytte FAU sitt kontonummer, men at det 

opprettes eget VIPPS nr til alle klassene.  

- FAU må sørge for å ha en som fører regnskap fortløpende, og det må være 

tett samarbeid med klassekontaktene. 

- Bilag som ikke er merket med klasse vil gå til FAU kassen. 

- Siden flere mangler klasseasse nå må det søkes til FAU dersom man vil 

arrangere noe for klassen. Dette gjelder også hvis man ønsker å gi en 

oppmerksomhet til lærer til jul.  

7.  Diverse 

- The Raven holder åpent i julen, spre gjeren informasjon i alle kanaler.  

Julen2020 – Aktiv i Grorud 

- Klassekontakt 7d har besøkt klubben og synes opplegget var veldig bra. 

Hun tror mange ikke vet om tilbudet og foreslår at det sendes ut 

informasjon om The Raven på ranselpost. Kanskje vi kan involvere 

Bydelsmødrene her? Linda følger opp med Rektor og Raisa. 

 

Neste møte: Januar 2021 (kommer tilbake med dato) 
 

 

 

https://www.aktivigrorud.no/jul2020/
https://www.aktivigrorud.no/jul2020/

