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Referat fra møte 10. januar 2018  

TIL STEDE PÅ PERSONALROMMET 

Rektor:  Lise Fliflet-Jacobsen 

8 CD Dag Langerød 

8 EF Marianne Mokastet 

8 EF Sonja Pedersen 

8 EF Inga Holten 

9 AB Ingeborg Solstad 

9 CD Hanna Moen 

9 EF Zeidad Fernandez 

9 GH Shirley Sartipzadeh 

10 AB Azizi Nazarmohammad 

10 CD Bente Kjelstad 

10 EF Marianne Haugen 

10 GH Liv Olaisen 

 

 
 
 
Sak 16 17/18 – Rektors kvarter, herunder sosiale forhold og psykisk helse 
Terminavslutning  
Vi holder på å avslutte 1. termin, som varer til 15. januar.  
 
Vennskapsdagene 
Vennskapsdagene ble arrangert i tre dager rett før jul. Vi prøver ut ulike varianter av disse dagene. 
Det viser seg at arrangementene har god effekt på hvordan elevene samhandler på tvers av 
klassetrinn, samt at de får en nærere relasjon til flere lærere. 
 
Ulike læringsmetoder 
Rektor viste FAU-medlemmene en video fra 8. trinns matteundervisning, hvor vi så en variant av 
hvordan lærerne formidler kunnskap, denne gangen gjennom elevstyrt undervisning i grupper – 
hvor læreren er til stede for å bistå. Skolen ønsker i større grad å bruke film i 
undervisningssituasjonen for å bli bedre til å undervise, for der i gjennom bidra til økt motivasjon 
hos elevene, samt at kunnskapen blir sittende. 
 
Nettvett 
Lise har fått invitasjon til foredrag om psykisk helse, beregnet også for FAU-medlemmer. 
Sterk & Klar-fagseminar 23. Januar kl. 09.45-16.00 i Bjørvika konferansesenter. 
De viktige voksne - hvordan tilrettelegge for en god ungdomstid 
Egen epost vedrørende dette ble sendt FAU-medlemmene onsdag 10.01.18. 
 
Skoleball 
Skoleballet arrangeres 8. februar kl. 18.00-23.00 på Grorud Samfunnshus på Kalbakken. Elevrådet er 
arrangør for ballet. Skolen står for elevoversikt, mat, drikke, pynting og musikk. FAU foreslår at det 
bare bestilles halal- og vegetarpizza, samt at det ved inngangen deles ut bonger for brus. FAUs 
oppgave er å skaffe to vakter pr. klasse.  
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Sak 17 17/18 - Natteravn 
Natteravn 
Vi foreslår at vi tar opp igjen natteravnprosjektet rett etter påske, og kanskje går litt seinere om 
kvelden – fra 22.00-24.00. Det har ikke vært mange barn ute, så kanskje vi ser flere når det blir 
varmere i været.  
 
Sak 18 17/18 – Prisene i kantina 
Flere reagerer på at det er blitt større prishopp på enkelte varer i kantina. Dag skriver et brev til de 
som driver kantina, så vi får svar på hvilke varer som har gått opp hvor mye i pris, og hvorfor - og 
hvilke varer som holder samme pris. 
 
Notat fra Bente, som har snakket med sin datter:  
Det henger en lapp der med info om hvorfor prisene har gått opp og det er pga at panten har gått 
opp! Toast har gått opp fra kr 20 til 25 nå. De har fått vann på flasker også, som koster hele 30 kr! 

 
Sak 19 17/18 – Eventuelt 
Vakter skoleballet 
Hver klasse må skaffe to vakter til skoleballet. Hvis ikke FAU-representanten og FAU-
vararepresentanten i hver klasse stiller som vakter, har disse ansvar for å skaffe noen andre fra sin 
klasse. Linda Pano (Epost: lindapano@hotmail.no - tlf 48 40 45 12) må ha beskjed innen 20. januar 
hvem som stiller som vakt fra hver enkelt klasse. Vær flinke til å gi Linda beskjed, så hun slipper å 
mase på dette. Linda setter sammen den totale oversikten over vaktene. 
Liv sender FAU-representantene oversikten som ble laget i fjor. 
 
Polentur 9. og 8. trinn 
Det var ingen tilstede på FAU-møtet som kunne redegjøre for hvordan fremdriften er for 9. trinns 
tur med Aktive Fredsreiser. Liv forsøker å få en redegjørelse fra 9. trinn. 8. trinn vil gjerne høre om 
fremdrift og erfaringer her, før de kaster seg på samme prosjekt.  
 

 

Neste møte: 5. mars 2018. Rektor åpner døra presis 17.55. Vel møtt! 

Grorud, 14. januar 2018 – Liv Olaisen 

 

Møteplan resten av skoleåret 2017/2018: 

5/3-18 

18/4-18 

28/5-18 
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