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Tilstede: 

Rektor- Lise Fliflet-Jacobsen, 8AB Anita Fergestad (rep.),  8CD Trine Støvind (vara) og Marianne 

Mokastet (rep.), 8EF Anita Nybo Mæland (rep.), 9CD My Youssef Chbouki (rep.) og Randi Sundal 

Opkvitne (vara), 9EF Christin Siljeholm (rep.), 10EF Inga Marie Haddal Holten (vara), 10GH Sonja 

Vibece Pedersen (rep.) og for AT -Christopher CH.Enebeli (rep.). 

Sak 1 19/20 Godkjenning av innkalling – OK 

Sak 2 19/20 Valg av referent: Randi S. O 

Sak 3 19/20 – Rektors «kvarter» (hun var tilstede under stort sett hele møtet, da det var mye ny 

informasjon) 

 Rektor deler ut «veiledning for FAU medlemmer» 

 Oppstart av skoleåret har vært rolig 

 iPad –en-til-en 

o Startet opp i høst, med kursing to dager for elever og to dager for lærerne 

o iPad skal brukes som et læringsverktøy for å innhente informasjon på nettet, og et 

redskap i undervisning der det er mest hensiktsmessig  

o iPad gir mulighet for samskriving og prosessorientert undervisning 

o Skolen har fremdeles PC-rom, som bl.a foreløpig må brukes ifm eksamen, da 

eksamensløsningen i Oslo ikke er kompatibel med iPad 

o I matematikkundervisningen brukes PC en del for programmer som f.eks Geogebra, 

da det fungerer bedre. Lærerne velger fremdeles at elevene skal skrive for hånd, i 

stor grad. 

o Stadig mer av elevenes arbeid skal foregå i One note 

o One note (opprette klassenotatbøker) og  Ithoughts er de to programmene elevene 

foreløpig skal bruke+ film/bilde redigering. 

o De kommuniserer digitalt med lærerne gjennom portalen «Teams». Den gir elevene 

god mappestruktur, og lærerne har større mulighet til å tilpasse undervisningen til 

hver enkelt elev 

o AirDrop – lærer styrer når elever har lov til å bruke dette i undervisningen 

o Planene fra faglærere og kontaktlæreren får vi foresatte innsyn i gjennom ITS, 

foreløpig. Det er her vi foresatte får innblikk i innleveringer og frister, vurderinger, 

karakterer, fravær o.a 

 

 GROFAG (ordspillet refererer til utviklingsarbeid på Groruddalen skole (se strategisk plan, på        

               skolens hjemmeside, for utdyping av begrepet 

o  Skolen jobber for enda bedre samarbeid mellom lærerne 

o  Kollegaveiledning (lærerne observerer hverandres undervisning) og utprøving av 

felles undervisningsopplegg. 

o Egen ressursgruppe innad på skolen som jobber spesifikt med GROFAG 

o UDE satsing- språkfokus i fagene og elevmedvirkning = kvalitetsvedlikehold 

o Jobber med ord og begreper, å utvikle ordforråd  

o Alle Lærerne kurses i eksternt, og det kommer forelesere til Groruddalen 

 For elevene 

o Bydelen har nå et tilbud på Groruddalen skole hver mandag 14.00- 18.00. Det er 

snacks, leksehjelp, bordtennis, åpen gymsal og andre spill og aktiviteter. Ligner en 

ungdomsklubb 
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o Studietid tirsdager 14.00-15.30. Lærere til stede som kan hjelpe til med 

skolearbeid/lekser og mulighet for brettspill.  

o Ung medvirkning konferanse- inspirerende for elevrådet å få medvirke. De lærer 

diskusjonsteknikk, og velger seg ut saker de skal jobbe videre med. Deretter legges 

dette frem for bydelsutvalget. Får ikke fravær for dette, (annen avtalt opplæring)  

o Nye regler mht klasselister. De som vil kan reservere seg mot å stå på den lista. Alle 

som ber om lista, har rett til å få dette. FAU-kontaktene kan få liste, og 

videreformidle. På kontaktlisteskjemaet,vi foresatte får i oppstart, så skriver man om 

man reservere seg mot å stå på denne liste. Litt vanskelig å forstå hvordan dette skal 

gjøres i praksis 

Sak 4 19/20 

 Skoletur 

o Hege-Christin undersøker hvilke muligheter det fins for å kunne søke om midler for å 

kunne dra på skoletur lengre eller kortere skoleturer 

o FaU,har, i samarbeid med skolen, tidligere hatt tradisjon for å dra på 

holdningsskapende skoletur i oppstart av 10.trinn til Krakow og Berlin. (Innblikk i 

2.verdenskrig og den kalde krigen) 

o Reglene er nå at det må være med minst 80%.Det er ikke lov å bruke ordene 

betaling og penger i skriv tilhørende turer. Får man til tur på det grunnlaget, vil 

skolen legge tilrette for 1 til 2 dager fri. 

o Operatører som «Aktive Fredsreiser» og «Hvite busser» tilbyr nå tilpassede turer 

med ulike varighet, (3, 4 og 5 dager) 

o Dersom man velger å reise privat, må man benytte høstferie, vinterferie eller 

lignende 

o Muligheter for å få til mindre klasseturer, internt må trinnene selv ta stilling til 

 Vedlikehold av bygget 

o Undervisningsbygg  er eier av bygget. Det er i sommer skiftet radiatorene på 

naturfag og kunst-og håndverksrom, reparert trapper, lagt inn varmekabler i trapp til 

vaktmester og gymsal, malt garderober, skiftet dører i gymgarderob. Det har vært 

klaget på gulvbelegg gymsal, men det får man bare beskjed om er i orden 

o FAU var på en befaringrunde med skolens tillitsvalgte i våres. Det ble da gitt liste 

over saker som bør utbedres, spesielt ille var det på spesialrommene. Denne listen 

må vi ha tak og vi etterspør om tillitsvalgte kan ta nok en befaringsrunde med oss på 

neste  FAU-møte (iom at det er endel nye FAU representanter) 

o Ventilasjonsanlegg fra 1997 og temperatur er en utfordring. Rektor purrer på CO2 

måling. Sjekke at inneklima er OK. 

o Rektor skal på leietagermøte i oktober 

 Diverse 

o I høstferien skal NRK ta opp videre på serien: «Lik meg». Groruddalen skole er 

lokalitet for denne sesongen 

o Ellers gjennomføres det i disse dager, Nasjonale prøver. Det er forfatterbesøk på 

skolen og andre kulturelle arrangement innimellom 

o Det planlegges filmkveld for 10.trinn nå i høst. Man ser også på mulighetene for 

utekino for hele skolen til våren! 

o Forrige FAU-referat ligger ikke ute, det skal oppdateres på hjemmesiden 

o Jobber for å ha et FAU-styre på 6-8 som møtes. Noen bør sitte for to år, for å få 

bedre kontinuitet. 
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o Skolen har tradisjon for Vennskapsdager før jul hvor elevene har fokus på samhold, 

vennskap og ikke typiske skolefag. Flere FAUere tenker at disse annerledelsdagene 

gir er en fin mulighet til at de foresatte kan komme å se. Det gjorde vi før. Hvordan 

kan vi få til dette på en enda bedre måte? 

o Skolen har tradisjon for å ha skoleball på samfunnshuset i januar for hele skolen. 

Evalueringen viste at det var svært vellykket i fjor, og det ligger gode rutineskjemaer 

for å få til nok et vellykket arrangement. Det kreves at hver FaU representant skaffer 

4 vakter hver (to tidligvakter og to senvakter) 

o Nattravn – oppe og går via bydelen ved Kalbakken (rundt Bislet Kebab) 

 

Sak 5 19/20 

 Ny FAU leder: Hege-Christin Siljeholm (9EF) 

 Bård Thoresen og Marianne Mokastet deler på verv som nestleder og sekretær 

Sak 6 19/20 Møteplan 

 Møter ca. hver 6.uke for alle FaUere. 

  Gi beskjed via Mail til leder og nestleder(e), dersom dere er forhindret i å komme 

 Si i fra til vararepresentanten, så  hen kan komme i stedet for deg. 

 Her er datoene for FAU-møtene. Notér dem ned med en gang! 

 31.oktober, 12.des, 23.januar, 27.febr., 16.april, 28.mai, Juni (ikke fastsatt enda. Siste 

skoledag er 19.juni) 

Sak 7 19/20 

Egentlig kommentert lenger oppe 

 

Referent 

Randi Sundal Opkvitne, (vara i 9CD) 

 

 


