
 

Referat FAU-møte, 13 desember 2018 

 

Til stede var: 

Bård, Marianne, Ingeborg, Sonja, Mariann, Anja, Shirley og rektor Lise 

1: Rektors kvarter 

En hektisk periode er over med mange heldagsprøver. Nå rettes disse og resultatene vil bli klare om 

litt. Alle 10. klassene i Oslo vil ha samme prøve, og besvarelsene vil bli distribuert rundt slik at alle får 

like resultater i forhold til gjeldende krav. 

Elevene var i Grorud Kirke i dag. 20 elever var igjen på skolen, men de rundt 280 andre elevene koste 

seg med opplegget.  

Det kommer foreldreundersøkelse i løpet av våren. Det vil bli sendt ut et felles brev om dette senere 

via skolen. 

Rektor skryter av elevene og av det sittende elevrådet for flott jobbing i høst. 

Det er vennskapsuke snart, og temaet vil i hovedsak være med vekst på internasjonal «kultur». 

Avslutningen før jul på onsdag vil være i gymsalen. 

Vi finner to representanter til driftsstyret i løpet av kort tid. 

Ingen nyheter rundt OD-dagen, men Randi er på saken og vil bli kontaktet av rektor. 

Politiet kommer på skolen for å snakke litt om nettvett den 7 januar. Vi ser på muligheter om å lage 

noe mer ut av dette med nettvett litt senere utpå vinteren. 

Bydelen og Groruddalen Skole søker om midler til sosiale tiltak. Skulle søknaden bli innvilget vil 

tiltakene komme høsten 2019. 

 

2. Trafikk / skolevei 

Tidligere i høst var det en befaring med lokale myndigheter samt Bymiljøetaten. Forholdene er bedre 

i området, men ikke perfekte. Fortsatt mye biler parkert i området, og det er muligheter for farlige 

situasjoner da bilene står parkert på begge sider av veiene rundt skolen. Vi fortsetter å jobbe med 

saken. FAU har kontakt med Akers Avis, Tesla, Bymiljøetaten samt Bydel Grorud. 

 

3. Skoleball 2019 

Skoleballet er den 7 februar, og vi har noen oppgaver i FAU som må gjennomføres. Det viktigste er å 

få 4 vakter fra hver klasse inn på lista innen 10 januar. Klassekontaktene har ansvar for dette. Vi trenger 

totalt ca. 30 – 35 voksne denne kvelden fordelt på to økter (17.30 – 20.30 og 20.15 – 23.30). 

Elevrådet ordner med innkallelse, betaling, mat, musikk, DJ, utstyr, pynting samt andre mindre 

oppgaver. Prisen var ikke bestemt, men ligger rundt 220NOK per person. Dette dekker DJ, pynting, 

pizza og brus. 



Bård sjekker med Dominos og PizzaBua på Grorud. Ellers snakker han med Elevrådslederen, Kristine. 

Vi snakker også nærmere med politiet slik at de vet at arrangementet er denne dagen og kommer med 

innspill til elevrådet om «underholdning» etc. Mer om dette på neste møte. Følg med på innkallelsen 

som kommer i løpet av kort tid på mail. 

 

Da gjenstår det bare å takke for i høst og ønske alle en fin førjulstid og en god jul når den kommer! 

 

 

 

 

 

 


