
Referat fra FAU - møte, 12. desember 2019, Groruddalen Ungdomsskole


Til stede var:

Marianne Mokastet, Erik Dammen,  Anita Mæland, Tor Nedrelid, Anita Bjørnersen, Inga Haddal 
Holten, Sonja Pedersen og Bård Thoresen.


Rektors kvarter: 

Advents fredagen før juleferien er på plass og det er hyggelig at de fleste elevene skal være med i 
kirken.


Vennskapsdager til uka, litt skole i starten på den siste uka før jul. Så deles klassene inn i grupper 
og skal gjøre hyggelige ting før det blir juleferie.


Kildesortering på skolen, 1/2 år med sertifisering. Stab under opplæring. Søppelkasser er satt ut, 
og disse blir tømt hver dag. 


MOT - tiltak mot fysisk og psykiske helseplager. Her inngår å gjøre elevene mer robuste. Persona-
let skal på fire-dagers coach-utdannelse i mars 2020, og dette kommer til å bli implementert høs-
ten 2020 på skolen. 


Noe småtteri mangler på rektors liste over alle i FAU, dette løses så raskt som mulig slik at alle får 
alle mailer og all utsendt informasjon.


Møtets andre punkter: 

Temakveld:

FAU har sjekket litt rundt en «temakveld» for elevene på skolen fra «Barnevakten». Men dette blir 
trolig ikke noe av da prisene de skulle ha for å stille var litt drøye for oss.


Talentsatsning i matte:

Det ble påpekt at opplegget her til tider er for kjedelig og at det må gjøres noe med.


Turalternativer («Polen»)

Elevrådet var ikke til stede på møtet, men kommer tilbake med alternativer til tur i stedet for tur til 
Polen.


Skoleballet:

Alt er i orden med skoleballet, dette blir 6. februar. Lokale, mat (pizza, noe glutenfritt), dj er i orden. 
Noe småtteri gjenstår i forhold til taler, vakter (disse må leveres inn så fort som mulig slik at vi får 
kontroll på foreldregruppa som skal være på ballet denne kvelden) samt innkjøp av eventuelle 
pyntegjenstander. Det blir et møte på nyåret om ballet, og vi tar de siste detaljene da. Det vil trolig 
bli spurt om noen kan gå natteravn samt at foreldre oppfordres til å gå ungdommene sine i møte 
på vei hjem.



