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Referat fra møte 7. januar 2016 

TIL STEDE PÅ PERSONALROMMET 

Rektor:  Anne Merete Laache 

8 AB  Terje Brendløkken 

8 CD  Augustin Garcia-Tønder 

8 EF  Bjørn-Petter Moland (tidligere Olsen) 

8 GH  Vivetharan Vivekananthan 

8 GH  Liv Olaisen 

9 AB  Helle L. Eriksen (FAU leder) 

9 EF  Tonje Svendsby 

9 EF Susanne Wallin 

9 GH  Jon Arild Kjøllesdal (FAU nestleder) 

10 EF  Bjørn Ståle Johnsen 

10 EF Inga Holten 

10 GH  Inger Anne Ringereide 

 

Sak 16 15/16 - Godkjenning av innkalling 
Innkalling godkjent. 
 
Sak 17 15/16 - Godkjenning av referat 
Referat godkjent. 
Liv fortsetter som referent, inntil opprinnelig valgte sekretær dukker opp. 
 
Sak 18 15/16 - Rektors kvarter 
Ny rektor – Anne Merete Laache 
Rektor presenterte seg selv, samt henviste til skolens nettsider – da informasjonen også ligger der: 
https://groruddalen.osloskolen.no/nyhetsarkiv/ny-rektor/ 
Klippet fra nettsidene: 
«Det er med stor respekt og glede jeg nå har startet i rektorjobben her på Groruddalen skole. Mitt 
førsteinntrykk av skolen er veldig positivt. Jeg har blitt møtt av dedikerte, engasjerte lærere og 
ledere som forteller om et godt læringsmiljø jeg er stolt av å ha blitt en del av. 
 
Av utdannelse er jeg allmennlærer i bunn, med en master i skoleledelse. Jeg startet min 
lærerkarriere ved Rustad skole (1.-7.trinn). Som leder har jeg senere arbeidet i hele det 13. årige 
skoleløpet som inspektør på Vahl skole (1.-7. trinn), ass. rektor på Skøyen (1.-7.), ass. rektor på 
Lindeberg skole (1.-10.) og ass. rektor på Ulsrud VGS, før jeg nå har tiltrådt nåværende stilling som 
rektor her på Groruddalen skole. Erfaringer fra hele det 13. årige løpet har gitt meg mange tanker 
om hvordan det enkelte skoleslaget best kan ruste elevene for overgangen til høyere trinn. Jeg har 
også lang erfaring med Osloskolen både som elev og forelder selv. Jeg er født og oppvokst i Oslo, og 
som mor til fire barn har det blitt mange år i kontakt med skolen, sett fra en foresatts perspektiv. 
 
Å, arbeide med ungdomsskoleelever opplever jeg som svært spennende. Ungdomstiden er en 
spesiell tid i et hvert menneskes liv. Særlig fordi både den kroppslige og mentale utvikling går så 
utrolig fort i disse årene. Når elevene starter i 8. klasse, er de som barn å regne, men ved utgangen 
av 10. klasse står de på terskelen til de voksnes rekker. Ungdomstiden er brytningstid hvor den unge 
søker noe løsrivelse, og ofte både bevisst og ubevisst, leter etter hvor grensene går. Det er derfor 
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viktig at vi voksne hjelper dem å finne en balanse der vi på den ene siden lar dem blomstre, men 
samtidig rammer inn hverdagen på en trygg og forutsigbar måte. 
 
Her på Groruddalen har vi en spennende tid framfor oss. Blant annet starter arbeidet med bygging 
av ny kantine nå i vår, med planlagt ferdigstillelse høst 2016. Skolen har satsing på regning som 
grunnleggende ferdighet, og vurdering for læring som et virkemiddel for at elevene skal få en god 
læringsprosess og lære mest mulig ut fra sine forutsetninger. Som skoleleder er jeg hele tiden på 
jakt etter hvordan man skaper et best mulig læringsmiljø for elevene. Høyest mulig grad av trivsel og 
opplevelse av mestring og læring. Viktige spørsmål i den sammenheng er: Hvordan sikrer man 
kvalitet i undervisningen? Hvordan vet man at elever lærer? Hva kan vi som skole gjøre for at hver 
enkelt elev fullt får utnyttet sitt læringspotensial? Disse spørsmålene vil jeg som rektor prøve å 
prioritere skolens ressurser i forhold til. Visjonen til skolene, «motivasjon – mestring og muligheter», 
skal hele tiden ligge til grunn for vårt arbeid. Vi skal skape motivasjon hos elevene gjennom å se hele 
mennesket, og vi skal gi dem tro på egne evner gjennom opplevelse av mestring, slik at hver enkelt 
elev får utnyttet sitt potensiale og oppnår et godt grunnlag som gir mulighet til å lykkes. Sammen 
skal vi bidra til god læring i et godt miljø.» – rektor Anne Merete Laache 
 
Skoleballet 21. januar 18.00-23.00 
Skolen v/Lise og Tom, samt elevrådet, står for: DJ, pynting, sikring ved brann og politi, navn og 
telefon til foresatte, alkometer ved mistanke, pizza og drikke, samt kaffe til vakter. Trolig ny 
matleverandør: Erik og Pedro. Inngang kr 220,-. 
Foresatte står for: Vakter, vakthold, servering og rydding.  
For informasjon til foresatte, blir det sendt ut SMS fra skolen, samt at informasjonen legges internt i 
portalen. (Mer om skoleballet pkt. 19). 
 
Hærverk 
Før jul ble det knust mange ruter i skolebygningene, samt et kunstbilde i gangen. Dette er skader for 
store beløp. En mistenkt har utpekt seg, men ikke innrømmet noe. 
Tiltak: Saken er politianmeldt og det vil bli satt opp overvåkningskameraer, som vil være i funksjon 
utenfor skolens åpningstid. Det er også ønskelig med tiltak for å ramme inn mistenkte, samt mer 
synlig politi på skolen. 
 
Vennskapsuka 
Mye positiv tilbakemelding fra foreldre:  

 God stemning 

 Koselig 

 Veldig bra og positivt initiativ 

 Bra med elevansvar 

 Fin måte å bli kjent på tvers av trinn 

 Bra med levende visualisering 
 
Forbedringspotensiale: 

 Noe logistikkrot 

 Tidkrevende registrering 

 Informasjon må ut på portal 

 Morsomt om man kunne filme prosessene underveis 
 

Skolemiljø 
Stille og rolig i oppstarten på det nye året. (Mer om skolemiljø under eventuelt). 
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Sak 19 15/16 - Skoleballet 
Ballet finner sted på Grorud samfunnshus 21. januar kl. 18.00-23.00.  
Tidspunkt for de to vaktperioden: 17.30-20.30 og 20.30-23.30. 
Helle setter opp vaktliste, med arbeidsfordeling, etter tilbakemeldinger fra alle FAU-
representantene. 
Vi må alle snakke positivt om ballet, slik at vi får flest mulig til å delta. 
Eventuelle tips til Elevrådet: Invitere lærerne? Er det ønske om Polynese? 
 
Kollisjon med åpne dager på videregående skoler  
Det er dumt at ballet kolliderer med åpne dager for videregående skoler. Fint om dette kan 
koordineres til neste gang. 
 
 
Sak 20 15/16 – FAUs rolle og arbeidsoppgaver 
Spørsmålet er kommet opp i forbindelse med overgangen fra barneskole til ungdomsskole; FAU har 
et mye større aktivitetsnivå på barneskolen. Er det naturlig at dette fortsetter? Hvor mye tid kan vi 
bruke på hva? 
 
Foreløpig konklusjon ble at vi ønsker å bidra til å støtte opp om allerede etablerte 
skolearrangement: 

 Operasjon dagsverk 

 Adventssamling i kirken 

 Eventuelt bidra politisk – som for eksempel diskusjoner rundt bruk av Osloprøvene 

 Vi ønsker å puste skoleledelsen i nakken på en positiv måte 

 Spør oss om hjelp ved behov 
 

Vi ønsker at alle tenker videre på temaet om hva FAU kan bidra med. 
 
Sak 21 15/16 – Trygghet på skolen og i nærmiljøet 
Politiet 
Helle har vært i kontakt med politiet, og disse kommer på neste FAU-møte for å orientere, samt at vi 
får anledning til å stille spørsmål. 
 
Natteravn 
Det finnes ikke Natteravn i vårt området. Ønsker vi å etablere dette, får vi hjelp av Natteravnene 
sentralt til å komme i gang, med dette krever frivillige fra vår side. Vi diskuterer dette med politiet 
på neste FAU-møte. 
 
Sak 22 15/16 - Eventuelt 
Polentur for 8. trinn 
Bjørn Petter Moland tar initiativ til et felles møte for hele 8. trinn. Se forrige referat for mer info. 
 
Samfunnsengasjement hos dagens unge 
Det ble etterlyst et større samfunnsengasjement hos dagens unge, og et ønske om at skolen kunne 
sette et større fokus på dette. Gjerne daglig gjennom fokus på nyheter – både innenriks og utenriks. 
Vi tror dette også kunne ha en positiv smitteeffekt for flere fag.  
 
Det var enighet om dette, men diskusjonen gikk over til en diskusjon om mengde lekser: 
 
Lekser 
Det oppleves som det er stor forskjell i mengde lekser som gis fra lærer til lærer. Vi ønsker en 
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kommentar fra rektor om skolen har en felles tanke rundt hvor mye tid elevene skal bruke på lekser. 
 
Det ønskes også at lærerne setter innleveringsfrist til kl. 22.00 om kvelden i stedet for kl. 24.00. 
 
Sosiale forhold på skolen 
I en diskusjon rundt bordet kommer det frem at det er uroligheter og mobbing, stygg ordbruk, 
rasisme og homofobi på skolen. I hvilken grad er vanskelig å fastsette, og det er heller ikke sikkert 
hverken lærere, foreldre eller skoleledelse får greie på alt. Vi ønsker å ha større fokus på dette, og 
ønsker å gjøre en prøveordning med en erfaringsutveksling rundt temaet i begynnelse av hvert FAU-
møte. 
 
Vi håper å få en presentasjon av elevundersøkelsen på neste FAU-møte. Det er også ønskelig at 
sosiallærer er til stede under presentasjonen. 
 
Veien mot gode karakterer 
Har skolen enn felles profil på hvordan man vektlegger veien til gode karakterer?  
Snakker lærerne på en enhetlig måte om dette? 
Hvordan presenteres viktigheten av gode karakterer i forhold til arbeidsinnsats og arbeidsmetoder? 
Hva er skolen fokus, hva synes skolen er viktig? 
 
Ny strategisk plan 
Kan rektor presentere denne for FAU på neste møte? 
Er det mulig å få denne tilsendt på forhånd for å være forberedt til møtet? 
Bør denne legges ut på nettsidene? 
 
Møteplanen 
Resten av møteplanen for 2016 slik ut: 
29. februar - 5. april - 10. mai - 8. juni 
 
Neste møte: 29. februar kl. 18.00. Rektor åpner døra presis 17.55. Vel møtt! 
 
Grorud, 11. januar 2016 – Liv Olaisen 


