
Referat, FAU-møte, 1. november 2018 
 
FAU – Groruddalen Skole avholdt møte 1. november 2018 
 
Rektors Kvarter: 
 
*Byggingen av ny tribune i skolegården tar lengre tid enn planlagt. Første ”utkast” ble 
revet på grunn av dårlig kvalitet. Nytt forsøk skal stå ferdig rundt jul. 
 
*9.trinn har vært på Sjøskolen. Et positivt tiltak, tross at det var variabelt vær de to 
dagene de var der i oktober. 
 
*8.-trinn er med på et matteprosjekt/forskningsprosjekt over to år. Dette er et 
samarbeid mellom SSB, det Danske Utdanningsdepartementet, det Norske 
Utdanningsdepartementet samt FAFO. Prosjektet er positivt, men mye kursing av 
involverte lærere fører til mye vikarer og skolen føler dette er litt negativt. Elevene skal 
igjennom flere perioder med prosjektet, og første periode er gjennomført. 
 
*Skolebilder er tatt, og flere har reagert på kvaliteten, både underveis på dagen samt på 
bildene i etterkant. Skolen brukte i år Foto Norden, men vil vurdere å bytte leverandør 
til neste år. 
 
*10.-trinn har hatt muntlig eksamen. Rektor skryter av elevenes kunnskapsnivå. Denne 
runden var mest for å bli kjent med formen, og det kommer en muntlig eksamen til etter 
jul med mer fokus på innhold og besvarelser. 
 
*En lærer, Kumar, har frivillig undervisning i matte på skolen fra 14.00 – 16.00 på 
søndager. Antallet elever varierer fra 2 til 25. Det vil også være muligheter for 
undervisning i vinterferien. Elevene trenger ikke melde seg på, drop-in, men det er fint 
hvis de snakker med Kumar likevel. 
 
*Nasjonale prøver: 
Nasjonale prøver er gjennomført og skolen har fått resultatene av disse. 
 
-8. trinn: Variasjoner på resultatene mellom klassene, men gjennomsnittet lå litt under  
det nasjonale nivået. 
-9.-trinn:  Litt mindre fremgang enn vanlig, men tilfredsstillende resultater totalt. 
 
 
*Skolen får ny epostadresse.  Den ligger på hjemmesiden.  
Dette gjelder kun mailene til postmottaket, lærernes individuelle mailadresser blir 
værende. Søknader om for eksempel permisjoner, fritak av forskjellig slag skal sendes 
denne adressen:postmottak@ude.oslo.kommune.no 
 
*”Ungdomstråkk”: 
Bydelen kartlegger hvor ungdom ferdes i lokalmiljøet. Rundt skolen er det stille. 
 
Under dette punktet kom det også på møtet et innspill på rusmisbruk blant elevene. 
Flere elever rapporterer hjemme om utbredt bruk av rusmidler på fester, spesielt på 

mailto:postmottak@ude.oslo.kommune.no


10.-trinn. Det er hasj-røyking og bruk av andre THC-tilsatte produkter som er mest 
utbredt. Ungdommer i Oslo kjøper godteri med dette virkestoffet i seg og bruker det på 
fester. Om dette skjer med elever fra Groruddalen Skole er mer usikkert, men vi ble 
enige om å følge med på dette fremover. 
 
*Elevrådskonferanse 
Elever fra skolens elevråd har vært på konferanse på Elvebakken Skole. Poenget med 
samlingen var å få ideer til elevrådets videre arbeid på skolen. 
 
Godkjenning av referat: 
Referatet fra sist møte ble godkjent uten bemerkninger. 
 
Valg av referent: 
Bård Thoresen ble valgt til referent. 
 
Skoleball 2019: 
 
Eventuelt: 
 
*OD-dag 
Det har ikke vært Operasjon Dagsverk på to år på skolen. Grunnen er at mange elever 
sliter med å skaffe seg jobb. Dessuten er det litt rotete innbetalingsrutiner. Skolen 
vurderer å finne på noe annet, og er åpne for innspill og ideer. 
 
*Bård sjekker litt rundt trafikale problemer i skole-området. Rapporter på neste møte. 
 
*Det blir kursing av elever på 8. Og 9. Trinn i forhold til psykisk helse. Kari Trønnes og 
helsesøster vil være involvert her. 
 
*Vi var inne på ideen om å arrangere infokvelder på skolen (med eller uten foreldre). 
Temaer som ble foreslått var: nettvett og rus. Bydelen har trolig noe å tilby her, og det 
kan være aktuelt å finne en tolk skulle foreldre være med.  
 
*Yrkesveiledning. 
Elevene får veiledning i yrkesvalg på alle trinn. Mest fokus på 10.-klassingene som skal 
ha en samtale rundt dette (hvor det er litegrann frivillighet fra hver elevs side om de 
skal eller ikke). Vi diskuterte litt rundt rådgiverens rolle her, og at denne personen bør 
være varsom i hvor konkrete råd som blir gitt. Elevene er på et tidlig stadium i valg av 
fremtidig yrke og bør vernes for den pågående ”rådføringen”. Rektor ser poenget men 
det er samtidig en fin linje mellom å finne noe som passer og det å bli for kategorisk i 
rådgivningen. 
 
Polentur: 
Polenturene er så langt lagt på is av 10. Og 9. Trinn. Men 9.-trinn skal se på saken èn 
gang til og (Bård) sjekker ut muligheten for å reise i høstferien 2019.  


