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Referat fra møte 17. november 2015 

TIL STEDE PÅ PERSONALROMMET 

Rektor:  Lise Fliflet Jacobsen 

8 AB  Terje Brendløkken 

8 CD  Augustin Garcia 

8 EF  Bjørn-Petter Olsen 

8 GH  Liv Olaisen 

9 AB  Helle L. Eriksen (FAU leder) 

9 EF  Tonje Svendsby 

9 GH  Jon Arild Kjøllesdal (FAU nestleder) 

10 EF  Bjørn Ståle Johnsen 

10 GH  Inger Anne Ringereide 

 

Sak 9 15/16 - Godkjenning av innkalling 
Innkalling godkjent 
 
Sak 10 15/16 - Godkjenning av referat 
Referatet foreligger ikke og kan derfor ikke godkjennes. Årsaken er at vi ikke har fått noe referat, og 
at den valgte referenten ikke har vært mulig å få tak i. 
Helle forsøker å komme i kontakt med referenten til neste møte. 
 
Sak 11 15/16 - Rektors kvarter 
Ny rektor 
Det er ansatt ny rektor. Anne Merethe Laache starter 1. desember. Hun er for øyeblikket 
assisterende rektor på Ulsrud videregående skole. Hun har erfaring fra både barne-, ungdoms- og 
videregående skole. Rektor tror dette blir bra. 
 
Nasjonale prøver 
Resultatet av nasjonale prøver foreligger. Rektor er mest fornøyd med prestasjonene i regnefaget. 
Resultatene finner du på www.skoleporten.no. 
 
Skolesamarbeid om matte 
Når det gjelder arbeidet med regnefaget er det etablert et samarbeid mellom Grorud skole, 
Nordtvet skole og Groruddalen skole. 
 
Heldagsprøver 
Heldagsprøver er i gang. 
 
Basketturnering 
Det arrangeres basketturnering i storefri, men det er liten plass. Burde engasjert flere. 
 
Vennskapsuka 
Siste uke før juleferien blir det Vennskapsuke. Kvelden torsdag 17. desember blir foreldrene invitert 
for å se resultatet av ukas arbeid. Foreldrene i 9. trinns Polenkomite inviteres til å selge 
kaffe/forfriskninger mm på åpen kveld i Vennskapsuka. 
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Hjemme fra sin Polentur 
10. trinn har hatt en fin tur med Aktive Fredsreiser til Polen. Greie elever og fine opplevelser. 
 
Ny elev til Ungdomsrådet 
Det er valgt inn ny representant til Ungdomsrådet: Alikha Hader. 
 
Ny elev inn i Driftsstyret 
Ny representant fra elevene til Driftsstyret er: Kawatha Yasotharan. 
 
Elevrådskonferanse 
Rektor tar med seg tre elever fra Elevrådet til en elevrådskonferanse i Oslo, og håper dette kan gi en 
oppsving i elevrådets arbeid. 
 
Operasjon Dagsverk 
Operasjon Dagsverk ga ca 80.000,- i bidrag (satt inn på OD-kontoen 19/11). 
Det ble kommentert at det er ønskelig at OD dagen blir sett i et større perspektiv. Rektor var enig i 
dette og har som mål å gjøre dette bedre til neste år. Det var også enighet i FAU om at OD er en bra 
ting, og at vi ønsker at skolen fortsetter med dette. 
 
Skoleball 
Skoleballet arrangeres 21. januar i Grorud Samfunnshus (vakter: se under sak 15). 
 
Sak 12 15/16 - Driftsstyret (eventuelt valg, orientering) 
Valg ikke nødvendig, da bemanning er på plass fra foreldrenes side. Ingen spesielle saker fra 
Driftsstyret, foruten en orientering om at Elevrådet ønsker en oppgradering av fotballbanen; som 
kommunen eier, elevene bruker på dagtid, og borettslaget i nærheten drifter. Elevrådet skriver brev 
til kommunen og skolen støtter opp med et følgebrev. Helle undersøker hvilket borettslag som 
drifter fotballbanen, for å se om det kan pushes noe gjennom her også. 
 
Sak 13 15/16 - Polentur 
10. trinn – Har nettopp kommet hjem fra en vellykket tur med Aktive Fredsreiser. Turen anbefales 
for kommende elever. 
9. trinn – Polenkomite er etablert og arbeidet godt i gang. 
8. trinn – Bjørn Petter Olsen tar ansvaret for å innkalle alle 8. klasse foreldre, representant fra Aktive 
Fredsreiser og evt. Hvite busser, aktuelle kontaktlærere, evt. representant fra tidligere Polekomite, 
samt lærer Aage Wallin (som informerer om grunnlag og erfaringer fra skolens side). 
 
Det ble bemerket at 9. trinns Polenkomite får muligheten alene til å stå for salg av mat og drikke 
torsdagskvelden i Vennskapsuka.  
Det ble også poengtert at 8. trinn ikke får lov til å starte dugnadsaktiviteter som går på bekostning 
av arbeidet 9. trinn gjør til inntekt for sin Polentur, før 9. trinn har satt seg på bussen til Polen 
høsten 2016. 
 
Sak 14 15/16 - Skolegudstjeneste 
Det blir ikke skolegudstjeneste i år, da denne kommer i kollisjon med Vennskapsuka. 
Kommentarer: 
Dagen med skolegudstjenesten ble i fjor dårlig gjennomført, og de fleste retningslinjene som er gitt 
fra Utdanningsdirektoratet ble ikke fulgt. FAUs flertall ønsker at det blir gjennomført 
skolegudstjeneste neste år, da i tråd med retningslinjene. Gudstjenesten kan også med fordel holdes 
tidligere i desember, slik at den ikke får form av en semesteravslutning. Vi ønsker at skolen skal 
være proaktive i forbindelse med gjennomføring av dette, og at de gjerne ber FAU om hjelp til 
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planlegging av arrangementet. 
 
Sak 15 15/16 - Eventuelt 
Vakter til skoleballet 21. januar 
FAUs representanter og vararepresentanter stiller selv, eller finner hver sin vakt blant foreldrene. 
Meld inn til hellelinneeriksen@gmail.com innen 7. januar hvilke to vakter som stiller fra din klasse. 
Bli enige i hver klasse hvem som tar tidligvakt og hvem som tar seinvakt. 
 
Videreføring av erfaringsgrunnlag 
Bjørn-Petter oppretter en dropbox for å lagre alle dokumenter, erfaringsark, referater o.l. Dette gjør 
at aktiviteter og erfaringer videreformidles fra år til år. 
 
Hva er det egentlig meningen av FAU skal gjøre? 
Bjørn-Petter synes aktiviteten er veldig liten i FAU på ungdomsskolen i forhold til i barneskolen. Nå 
har vi hverken 17. mai ansvar eller Hudøy-tur å jobbe med på ungdomsskolen, men hva kan vi gjøre, 
hva har vi kapasitet til å gjøre – og hva er nyttig å gjøre? 
Alle gjør seg opp noen tanker rundt dette, og så settes saken «FAUs rolle og arbeidsoppgaver» opp 
på agendaen til neste FAU møte. 
 
Sosiale forhold på skolen 
Vi ønsker at rektor orienterer om dette under «Rektors kvarter», og setter dette fast opp på 
agendaen for hvert møte. 
 
Nettvett 
Det ble forspurt hva skolen gjør med dette, men vi antar å huske at skolen har et egen foreldremøte 
om temaet. 
 
Politiets tilstedeværelse på skolen 
Helle undersøker om vår politikontakt på Stovner har anledning til å komme på et FAU møte og 
orientere om hvordan de jobber med vår skole og hvordan utviklingen er i områdene hvor våre 
elever ferdes. 
 
Møteplanen 
Vi besluttet å droppe møtet 9. desember, derfor ser resten av møteplanen for 2015/2016 slik ut: 
7. januar - 29. februar - 5. april - 10. mai - 8. juni 
 
Neste møte: 7. januar kl. 18.00. Rektor åpner døra presis 17.55. Vel møtt! 
 
Grorud, 19. november 2015 – Liv Olaisen 
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