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Referat fra møte 28. mai 2018  

TIL STEDE PÅ PERSONALROMMET 

Rektor:  Lise Fliflet-Jacobsen 

8 AB Gro Mekiassen 

8 CD Dag Langerød 

8 EF Marianne Mokastet 

8 GH Sonja Pedersen 

8 GH Roger Malmstein 

9 CD Hanna Moen 

9 GH Shirley Sartipzaceh 

10 EF Kirsten Willadssen 

10 GH Liv Olaisen 

 

Sak 27 17/18 – Godkjenning av innkalling 
Innkalling godkjent. 
 
Sak 28 17/18 – Valg av referent 
Liv er referent 
 
Sak 29 17/18 – Rektors kvarter, herunder sosiale forhold og psykisk helse 
 
Flere alvorlige hendelser 
Siden siste fau-møte i mars har vi hatt flere negative hendelser; Innbrudd, branntilløp og hærverk. Vi 
har kjempeproblemer med å få hjelp av forebyggende avsnitt på Stovner politikammer, grunnet 
kapasitetsproblemer. Mest sannsynlig snakker vi om elever under 15 år som gjerningspersoner.  
I disse tilfellene har politiet har plikt på seg til å komme og ta bekymringssamtale med de involverte. 
Vi har sterke indisier fra hvem disse personene er, og 29. mai kommer politiet til skolen og 
gjennomfører samtalene med de mistenkte. Skolen har snakket med foreldrene til de mistenkte - og 
konfrontert de mistenkte. Etter dette har det ikke skjedd noe mer kriminelt.  
 
Onsdag skjedde en alvorlig voldshendelse. En elev slo en lærer ganske kraftig. Her skal vi ha møte 
med Utdanningsetaten for å finne ut hva vi gjør videre. Eleven er utvist i tre dager, det er det 
strengeste vi kan gjøre som skole. Eleven, klassen og vi trenger hjelp. Områdedirektør er varslet og 
saken er sendt til Utdanningsetaten. UDs ressursteam skal på banen. Læreren er sykemeldt. 
 
Elevene følges opp av sosiallærer, helsesøster og kontaktlærer. Det er flere år siden det har vært en 
så alvorlig hendelse som dette på skolen. Elevene snakker situasjonen noe ned, og det verserer en 
del feilaktige rykter. FAU støtter læreren og elevene støtter læreren. Hører dere foreldre noe dere 
lurer på i denne forbindelse, så ring skolen og spør. 
 
FAU ga tips om at det kan være mulig å få ansatt en miljøarbeider gjennom barnevernstjenesten. 
Det oppfordres også om å ta kontakt med rektorer på andre skoler for å høre hvordan de løser slike 
episoder. 
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Eksamensavvikling 
Eksamen avvikles på 10. trinn om dagen. Vi ser seriøse og ordentlige elever, som jobber veldig bra. 
Det er vi veldig stolte av. Eksamen gjennomføres i gymsalen, og det fungerer fint. Fagdager og 
forberedelsesdager arrangeres i denne forbindelse. Muntlig eksamen finner sted 12. og 14. juni. Når 
muntlig eksamen avvikles skal 9. trinn ha jobbskygging (hver elev skal følge en voksen i jobb) og 8. 
trinn skal på ekskursjon. 
 
Tur med Aktive Fredsreiser til Polen 
Det blir ikke Polen-tur for 9. trinn til neste år. Det er ikke nok påmeldte til at det blir tur. 
Utdanningsetaten setter krav om 80 % deltakelse. Her var det bare i underkant av 60 %. 
 
Vitnemålsutdeling 
19. juni er det vitnemålutdeling for Alternativt Team. 20. juni vitnemålutdeling for 10. trinn. Det er 
vanlig at det holdes en kort tale fra FAU til elever og lærere. Er det noen som kunne tenke seg å 
holde en tale i anledningen – 10. trinn? 
Det blir underholdning på disse dagene, samt servering av drikke, frukt og kringle. 
Det blir også gjort pris på ekstra flinke elever denne kvelden; heder og ære til beste elev, samt til 
den eleven med best framgang i løpet av de tre årene ved Groruddalen. 
 
Framsnakking 
FAU ønsker at skolen presenterer flere suksesshistorier på hjemmesidene. Profiler elever som 
jobber bra og gjør fine ting. Presenter gjerne også de mange flinke lærerne som jobber godt med 
elevene. 
 
Sak 30 17/18 – Polentur for nåværende 8. trinn 
 
60 % vil være med i utgangspunktet, men de i fau som har jobbet med prosjektet er skremt i forhold 
til alle pengene som skal samles inn. Hvis det ikke er mulig å få gjennomført tur med Aktive 
Fredsreiser, er det da mulig å få til en annen 10. klasse tur – av sosiale årsaker? Trinnet lufter 
prosjektene videre ved første fau-møte høsten 2018. 
 
 
Sak 31 17/18 – Annet 
 
Saker som overføres til nytt FAU til høsten 

• Klassetur for 10. trinn 

• Natteravn 

• Nyttårsball 
 
FAU TAKKER FOR SEG FOR SESONGEN! 
 
 
 
 

Grorud, 18. mars 2018 – Liv Olaisen 

 


