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Referat fra møte 14. mars 2018  

TIL STEDE PÅ PERSONALROMMET 

Rektor:  Lise Fliflet-Jacobsen 

Ass. rektor: Torunn Dreyer 

8 AB Inga Holten 

8 CD Dag Langerød 

8 EF Marianne Mokastet 

8 EF Sonja Pedersen 

8 EF Roger Malmstein 

9 CD Hanna Moen 

9 EF Aina Nesse Hammer 

9 GH Aksel Johnsen 

10 AB Nazar Mohammad Azizi 

10 GH Liv Olaisen 

 

Sak 20 17/18 – Godkjenning av innkalling 
Innkalling godkjent. 
 
Sak 20 17/18 – Valg av referent 
Liv er referent 
 
Sak 21 17/18 – Rektors kvarter, herunder sosiale forhold og psykisk helse 
Skoleballet 
Et hyggelig og flott skoleball ble gjennomført på Grorud samfunnshus. Rekorddeltakelse med over 
200 ungdommer. Gledelig også med stor deltakelse fra 8. trinn. Bra gjennomført fra FAUs side. 
Rektor ønsker at FAU skal stå som arrangør av skoleballet til neste år, i tett samarbeid med skolen 
og elevrådet. FAU foreslår at neste års 10. trinn er arrangør. 
 
Abonnement på Claryfi - digitale ordbøker 
Elever, ansatte og foreldre kan bruke disse ordbøkene i hverdagen, på heldagsprøver 
og eksamener. Nærmere informasjon og opplæring kommer i næreste fremtid. 
 
Sertifiseres som miljøfyrtårn 
Skolen skal sertifiseres som miljøfyrtårn. Det vil si at vi skal sortere matavfall, papir, plast og pant. 
 
Prøvemuntlig for 10. trinn 
Prøvemuntlig for 10. trinn er nettopp gjennomført. Dette er en nyttig erfaring og læring for elevene 
som skal opp til muntlig eksamen i mai. 9. trinn skal gjennom sin prøvemuntlig i begynnelsen av juni. 

 
Eksamensforberedende kurs 
Skolen arrangerer eksamensforberedende kurs både i norsk og matematikk for 10. trinns elevene. 
Kursene foregår utenom ordinær skoletid.  
 
Heldagsprøver 
Vi er på vei inn i en periode med heldagsprøver for alle trinn. Først ut er 10. trinn som har 
heldagsprøve i norsk 19. og 20. mars. 



FORELDRENES ARBEIDSUTVALG 
 

2 
 

 
Foreldremøter 
Det blir foreldremøte på 8. trinn i uke 16. 9. trinn skal også ha foreldremøte om ikke så alt for lenge. 
Rektor ber FAU komme med ønsker om tema, samt gjennomføringsmåte for foreldremøtene. 
Overordnet tema er foreldresamarbeid og klassemiljø. Skolen ønsker at foreldrene skal ble mer 
kjent med hverandre og snakke om temaer fra barnas verden. 
 
Skolen er 80 år i år 
Vi ønsker å markere jubileet til høsten, litt etter skolestart. Har FAU forslag til hvordan vi kan 
markere jubileet? Her ble det foreslått å flette inn nærmiljøhistorie, få frem suksesshistoriene, er 
det tidligere elever som har gjort seg bemerket i samfunnet. FAU foreslår at elevene kan være med 
på å finne frem til disse historiene. 
 
Nyhetsbrev 
Nytt nyhetsbrev er sendt ut til elever og foresatte. Brevet ligger også ute på skolens hjemmesider. 
 
Elevundersøkelsen 
Undersøkelsen som elevene har svart på viser at elevene trives godt og lærer mye. Det er lite 
mobbing (skolen jobber med dette kontinuerlig), men litt mye uro i timene. Skolen jobber mye med 
sosiale relasjoner, og vil gjennomføre en ny elevundersøkelse i mai, men fokus på mobbing og 
trivsel. 
 
Foreldreundersøkelsen 
Foreldreundersøkelsen er på vei ut til foreldrene. Fint om alle besvarer denne. 
 
Smakebitkurs 
9. trinn er for tiden på besøk på videregående skoler, for å få en smak på hva den relativt nære 
fremtiden kan bringe, og for å få et bedre grunnlag for å ta en beslutning om videregående 
utdanning de må ta til neste år. 
10. trinn har tatt sine valg om videregående skoler. 
 
Fundament 
Utdanningsetaten tilbyr 10. klassinger en mulighet til å ta opp fag på videregående skoler. Det vil si 
at disse elevene vil få et ekstra år på videregående. Det er Kuben videregående som tilbyr dette. 
Tiltaket har fått navnet «Fundament». 
 
Sak 22 17/18 - Natteravn 
Orientering v/Aina 
Det er ikke så lett å stable folk på beina hver fredag. Aina har opprettet en ny Facebook-gruppe som 
nå består av 31 medlemmer. FAU-representantene oppfordres til å gjøre en innsats i hver klasse 
for å verve flere til denne gruppen.  
Er vi flere her, er det enklere for Aina og Hanna å fordele vakter.  
Romsås har 190 faste natteravner – og Apalløkka har 50. Kanskje vi kunne samarbeide med 
Apalløkka? 
 
Vi bør gå seinere på kvelden, for eksempel 21.00-23.00. Selv om det ikke er så mange ungdommer 
ute, mener uteseksjonen og politiet at natteravner forebygger.  
 
Link til gruppen «Natteravn på Grorud» FB-siden: 
https://www.facebook.com/groups/365439603930158/ 
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Sak 23 17/18 – Prisene i kantina 
Dag har sendt en forespørsel til de som driver kantina, og de sier prisene har økt pga økt 
sukkeravgift. Inga supplerer med at det er helt normale kantinepriser på Groruddalen. Vi legger 
denne ballen død, men er det noen som brenner for saken, så ta den gjerne opp igjen. 
 
Sak 24 17/18 – Sak fra skolemiljøutvalget 
Tema til foreldremøte 
 
Forslag fra FAU i prioritert rekkefølge 

1. Skjermbruk; omfang, farer, goder, utvikling, foreldrerolle 
2. Sosiale forhold; vennskap, press, bekymringer, gleder, gjenger, klikker, mobbing. Hva 

foregår i ungdommenes hode, og på hvilken måte bør vi foreldre opptre i forhold til dette. 
3. Hvordan er forholdene i bydelen; Salto, politi, rus, øst/vest forhold, natteravn 

 
FAU ønsker en innleder til foreldremøtene (ca en halv time) før klassene går hver til sitt. Vi vil gjerne 
at elevene også deltar, og at vi diskuterer tema gruppevis i klassene. 
 
Sak 25 17/18 – Valg av to vararepresentanter til Driftsstyret 
To vararepresentanter ble valgt: 
Nazar Mohammad Azizi og Aksel Johnsen 
 
Sak 26 17/18 – Eventuelt 
Uoversiktlig trafikksituasjon rundt skolen 
Det er en uoversiktlig trafikksituasjon rundt skolen. Tesla-ansatte og andre parkerer slik at 
passeringer over veien blir uoversiktlig for våre elever, samt for elever fra Grorud Skole som 
benytter denne veien som skolevei. Det er også flere som parkerer på skolens skolegård og på 
skolen parkeringsplass. Skolen har bestilt skilt for å hindre parkering på skolens område. FAU 
forsøker å kartlegge situasjonen gjennom å ta bilder i første omgang.  
 
Skoleballet 
Vi ønsker å evaluere skoleballet. Sonja Pedersen lager en oversikt over hva hun mener har et 
forbedringspotensial, og vi lagrer dette sammen med resten av dokumentasjonen som finnes i 
forbindelse med årets skoleball. 
 
Neste møte 
På grunn av at dette FAU-møte ble forskjøvet, og vi ikke har presserende saker å behandle, besluttet 
vi å avlyse neste møte, som egentlig var fastsatt til 18. april. Neste (og siste) FAU-møte blir da 28. 
mai. Alle oppfordres til å tenke på måter for å markere skoleårets slutt for sin klasse. 
Viser det seg at det er behov for et møte i mellomtiden, innkaller vi til et ekstra møte. 
 

 

Neste møte: 28. mai 2018. Rektor åpner døra presis 17.55. Vel møtt! 

Grorud, 18. mars 2018 – Liv Olaisen 

 


