
Referat fra FAU møte den 27.02-2020. 
 
Først vil jeg bare beklage for at dette kommer sent ut, men  
tanker og ting har vært litt på andre stender i denne perioden. 
 
Rektors kvarter: 
Coronavirus aktuelt tema da som nå... 
Informasjon om situasjonen ble sendt hjem via skolemelding. 
 
 
Det er gjennomført muntlig prøveeksamen for 10.trinn 
Eksaminasjonsdagen var det endringer på skolen for 8. og 9.trinn, 
8. trinn hadde undervisning på skolen fra 11.30 og ut skole dagen og hadde hjemme oppgave fra 
08.30- 11.00. 
 
9. trinn hadde undervisning på skolen fra 08.30- 11.30 også hadde de hjemme oppgave ut skole 
dagen. 
Med og gjennomføre denne delen av muntlig eksamen, er det for å styrke og og gi eleven trygghet 
når eksamen kommer. 
 
 
Elevundersøkelsene: gikk igjennom resultatene for skolen som ligger på skoleporten.no. Rektor ser at 
resultatene varierer noefra  år til år, men ser alvorlig på at tallene for mobbing på  10 trinn har økt de 
to siste årene fra 9,1%  til 14,1% høsten 2019 
Elvrådsrepresntantene  mener at mange elever tuller og ikke tar undersøkelsen seriøst. 
 
8. trinn svarer tar i større grad undersøkelsen seriøst og svarer ærlig. 
Seriøsiteten reduseres på 9. og 10. trinn. 
 
Skolen har mulighet for å gå inn og se på resultatene  klassetrinnvis slik at de kan gå inn og veilede 
elever/ klasser der det trengs. 
I en intern undersøkelse via elevrådet, har elevene ønsket seg selv flere sitte grupper for sosialt 
samvær, UNO kort og andre  brettspill, ulike aktiviteter i friminutt ( dette har startet opp og er under 
videreutvikling) 
 
Det er ikke aktuelt på det nåværende tidspunkt, at skolen ansetter miljøarbeider, pga økonomien. 
Men det er søkt i deltakelse i Prosjektet " Skolen som samfunnsbygger" i regi av  MOT – sånn at noen 
lærere har en del undervisning som miljølærer, dette betyr da at noen lærer skal få dette inn i sin 
stilling. 
 
Foreldremøte på Stortinget:  her informerte FAU-leder om at jeg skulle på dette, og lurte på om noen 
andre FAU ville være med men ingen meldte seg. 
Ble også åpnet for at elever kunne være med, sende en mail om dette, men fikk heller ikke noe 
respons på dette.  
Men kan  i korthet si noe om hva som kom opp: 
-disse skolene skulle tas opp: 
-innspill ang økt ungdomskriminalitet og gjengmentalitet i Oslo, hva må gjøres? 
-i lokalsamfunnet, hva fungere og ikke fungerer hos dere 
Hvordan opplever vi situasjoner i våres lokalmiljø? 
 
Mye som  gikk igjen er at bydeler har dårlig økonomi så barn og ungdoms tilbud legges ned, små 
leiligheter så man er heller ute enn inne da blir det oppe konflikter,  



Noen bydeler har mange lav ressurse foreldre og foresatte, som er uføretryggtet, dårlig økonomi, 
alene foreldre med flere jobb for å få hjulet til å gå rundt,  
 
Mange ønsker seg ett lavbudsjett for barn ungdom.. da har denne gå til i stede for å henge rundt. 
 
Mange av ungdommene ønsket seg åpen skole på ettermiddagen  fler dager i uken. 
(Sagene er plaget av slag av narkotika og skyte episode, de ønsker seg fler synlig voksene ute) 
 
Ungdomen selv syntes det kan være mye kultur problemer, sånn at de foresatte/ foreldre som er 
fremmedspråklig kan få vite hva som skjer ide ulike bydelene og skolene så bør man og  få ut 
informasjon på flere språk . 
Ungdomen ønsket seg også lavere alder på sommer jobb, da kan man jobbe og tjene sine egene  
penger, enn og få av foreldrene som kanskje ikke har så mye og henger ikke bare rundt. 
 
Ønsket seg også mer tilbud de som er ungdom som ikke har råd til å reise på ferie. 
 
Mange har ikke råd til å bli med på organisert idrett da dette kan være dyrt, lite info om at man kan 
søke i sin bydel om hjelp til dette..... også info her på ulike språk . 
 
Ungdomen selv ønsker også ar stortinget må snakke for ungdomen for at de skal bli gode 
statsborgere , ikke da bare skole politikk men alt 
For mange ungdom føler seg trampet på av politikkerne og stoler ikke på de.  
 
Ble også tatt opp at mange av fremmedspråklig ikke vet hva foreldremøte er, dette bør også og 
komme ute som informasjon med ulike språk, sånn at de føler seg inkludert. 
 
Skoleballet: vi følte at dette gikk kjempe bra, men noen små detaljer må på plass til besteårsregelen. 
FAU leder sender en Mail til skolen om dette... ( det kommer ) 
 
Evt: 
Det blir ingen tur på årets 10 trinn TILL trollmann pga lite engasjemangt 
 
Men om man begynner i 8 trinn kan det hende man får det til... 
 
Så årets 10 trinn ønsker 1 overnatting, og flere kvelder på skolen der det er bare de og gjør noe 
hyggelig. 
 
FAU leder lurte på om om man skulle opprette en Facebook side for Groruddalen ungdomsskole, for 
å løfte skolen enda bedere fram. Vise deg litt fram på skolen kan by på, få ett bedre skole hjem 
samarbeid  
Her kan også FAU legge ut intonasjon om ulike ting..  
Visjon for Groruddalen  
 Ette vil bli spurt også under neste møte under rektors kvarter 
 
Så til slutt vil jeg at Lise skal skryte til seg selv og lærerne sine for en bra ordning de har kommet opp 
med i denne vanskelige tiden vi er nå inni dette er ikke lett for ungdomen, lærer eller foresatte....  
 
Har også gått noen dagravn runder, og sett om jeg ser noen av våres ungdommer , som vi i FAU 
spurte om foresatte/ Foreldreklubben gjøre, men ser ingen store grupper, har stoppet og sakket med 
noen og vi hold avstand og hadde en fin prat, de takket t.o.m for at vi brydde oss.  
 
Ta vare på deg seg hverandre, alt blir bra. 



 
FAU leder Hege- Christin Siljeholm 


