
Referat fra møte i Oddemarka FAU 22.11.2021

Sak 1: Innkalling

Innkalling ble godkjent uten innvendinger. En del FAU-medlemmer har ikke mottatt e-poster, De
fleste mottok den siste. Leder sender ut ny e-post med anti-spam-tiltak, for å sikre at alle får
e-postene som blir sendt ut.

Sak 2: Digital informasjon

Leder informerte om at FAU nå har fått tilgang til Oddemarka sitt publiseringssystem. Referater
og innkallinger vil bli publisert der.

Videre har leder nå lagt alle FAU-dokumenter inn i et sky-lager, Google Drive. Alle medlemmer
kan få tilgang til å se på eldre saker og jobbe med dokumenter der - det er bare å spørre leder
om dette.

Sak 3: Nestleder

Diskusjon om hvorvidt nestleder forventes å stille for to år av gangen. Det er fordeler med dette
(kontinuitet), men også ulemper (rekruttering).

Avstemning avgjorde at vi går vekk i fra denne tradisjonen. Nestleder velges nå for ett år, og
velger selv om vedkommende stiller for neste år også.

Ingvild Svenning stilte som nestleder og ble godkjent med stående applaus :)

Sak 4: Natteravner

Status etter første runde: 5-6 frivillige ble sendt inn til kommunen. Dette er et bra antall. Vi har
ikke fått noe referat eller oppsummering fra de som stilte.

10nde skal stille med natteravner 2nde april, 8nde skal stille 7nde mai. 10C har allerede skaffet
to frivillige til 2ndre april.

Sak 5: Årshjul

Diskusjon rundt behov og fremgangsmåte:

- Lage google docs dokument, gi alle tilgang
- Ett dokument
- Arkiv: Bård
- Foreldreutvalgene.no, KomFUG.no: Hege
- Rektor



- Hva ønsker skolen?
- Dugnadsforslag

Andre saker som ble diskutert

Lekser og leksefri
- Frisk diskusjon :)
- Påvirkningskraft
- Ønske om at mengden lekser ble mer “standardisert”

Foredrenettverk
- Ikke lavterskel
- Nettverk etter møtet kan være en god ide.
- Spesielt viktig i 8nde.
- Typisk runde + oppstart
- Samtalekort i Oslo kommune


