
Referat FAU møte 31.10.2019 
 

Skoleball  

Datoene for dette blir enten 23. januar eller 6. februar 2020. Alternativene er Grorud samfunnshus 

eller Ammerud klubben. Ammerud klubben er gratis og Grorud samfunnshus koster kr. 10.000,-. Vi 

trenger 4 vakter fra hver klasse. Det skal være to vakt skift den kvelden. Dette skal vi i FAU ordne. 

 

Kirkebesøk i forbindelse med julen 

Her må vi ha et alternativt valg for de som ikke skal i kirken. Kan vi alternativt laget et arrangement 

for alle? Kirken har også åpnet for et litt mere åpent tro samfunn som kan inkludere flere.  

 

Info fra Apalløkka skole 

Det har blitt fortalt at noen elever blir tvunget til å ta bilde av bankkortet til foreldrene sine. Deretter 

gir de den informasjonen videre til andre som bestiller opp varer på nettet. Vi ble oppfordret til å 

følge med og snakke med barna våre om dette. 

 

Innbrudd 

Det har ved noen anledninger kommet elever fra andre skoler til Groruddalen skole. De har blitt bedt 

om å ikke oppholde seg her. Samtidig med disse uønskede besøkene har det vært innbrudd i noen av 

skapene til elvene på skolen. Dette er blitt politianmeldt. 

 

Miljøarbeider 

Skolen hadde for et år siden en miljøarbeider ansatt. Dette var en stor suksess med tanke på 

oppfølging av blant annet de som ikke hadde noe på Groruddalen skole å gjøre. Skolen kommer til å 

søke om penger til å ansette en miljøarbeider igjen til neste år. FAU følger opp med å sende et brev 

til skolen hvor vi påpeker viktigheten med å ha en miljøarbeider som kan passe på litt ekstra på 

skolen og på barna våre. 

 

Felles samling for alle 

FAU ønsker å få til en samling for alle trinnene på skolen. Vi vet ikke helt hva vi skal arrangere per 

dags dato, men kommer til å ta dette opp igjen på neste møte. 

 

Klasselister til FAU 

FAU må ha klasselister til alle for å kunne ringe foreldrene i forbindelse med blant annet juleballet. 

 

Grusbanen 

Gladnyhet! Grusbanen på utsiden av skolen skal oppgraderes i 2020. 

Bydel Grorud ønsker seg samarbeidsavtale med skolene i bydelen, Groruddalen har ikke dette 

• Ta kontakt med Ole Jørgen Pettersen v/ Grorud Bydel. 

 

Referent: 

Erik Dammen 


