
Referat 06.03.17 FAU Ila skole 

 

Tilstede: 

Helge Kanck, Håkon W. Finstad, Charlotte Håkonsen, Tore Veum, Katarzyna Kardasz, Frode 

Marsteen, Line R. Jensen, Johanna (5b), Cathrine Jacobsen, Oda Havstein, Birgitte 

Sigmundstad, , Paal R. Peterson 

Fra Styret: Mathias Eikseth (leder), Line Stänicke, Robert D. Philips 

 

 

1. Innkalling og referat fra forrige møte ble godkjent 

2. Spond: Møteinnkalling og svar via Spond synes å fungere. Last ned appén for de som 

ikke har gjort det. 

3. Hvorfor det?-utstillingen: Paal Peterson orienterte om status. 

• Utstilling er 18.mars på Deichmanske hovedbibliotek.  

55 påmeldte. Vellykket første workshop. Neste workshop er neste onsdag 17-21 i Frio 

kjelleren. 

• Orientering om oppgaver som mangler personer. Oppfordring om å bidra.  Barna 

kan trenge individuell veiledning.  

• Paal gjennomgikk kjøreplanen for utstillingsdagen. 

• To byråder er invitert til å dele ut prisen. Alle får premier, men i tillegg blir det en 

publikumspris. 

• Mye program den dagen på Deichmann med litteraturopplesning, 

sykkelreparasjonskurs og andre aktiviteter parallelt. En organisasjon som heter 

”Lær kidsa koding” er også invitert til å komme for barna.  

• Behov for hjelp til kafe, kaker, dommere, premier. 

• Meld fra til hvorfordet.ila@gmail.com 

• Ønske om å få til gruppebilde. 

 

4. Mottaksklasser: Diskusjon i FAU rundt inkludering 

Rektor har fortalt at det skal være to mottaksklasser på Ila. I følge en FAU-representant er 

det foreløpig et lite antall barn. Alle som ønsker å bidra med konkret hjelp til flyktingene, 

inkludert de på mottaksklassen, kan få informasjon via  

Facebooksiden ”Refugee welcome to Ila”.  

FAU vil spørre rektor om det er noe vi som foreldre kan gjøre. Spørsmål i plenum om det 

informeres om mottaksklassene på foreldremøtene. 

 

5. Møte SMU (Skolemiljøutvalget) 

Helge informerte fra møte med SMU (Nina, rektor, Helge og en fra 3. Klasse). 

De vil undersøke hvilke tilbud som fines omkring tema ”sosiale medier og barn” – ulike 

opplæringsprogrammer. Skolen vil at vi skal få til et opplegg med elever/ foreldre med 

informasjonsmøte/ opplegg. Ca. hvert halvår.  

 

6. Arbeid i arbeidsgruppene (Trafikkgruppa, Faglig-sosal gruppe, Hvorfor det-gruppa) 

 

Neste møte: 03.04: Rektor og leder for AKS (Friedrikke) kommer. 


