
FAU MØTE onsdag 03/02-2021 
 
Start møte med  informasjon fra ass. Rektor Torunn Dreyer 
Om SMU ( skolemiljø utvalget) 
Dette er et utvalg som skal passe på at elevene har ett trygt og godt skolemiljø  
Her sitter det elever, foresatte, en fra skolen ( Torunn) og en lokal politikker. 
De som ble valgt inn til dette er; Inger-Lise Flusund Wong  
Og Hege-Christin Siljeholm. 
(Disse møte vil foregå samme dag som driftsstyret en time før.) 
 
Rektors tid: 
Endelig over på gult nivå ☺ 
( så får vi håpe at de varer en stund) 
Men det vil bli litt endringer på timeplan,  
Sånn at alle trinnene begynner til ulike tider og at de får ulike friminutt 
Slik at de kan bevege seg litt mer. 
Og det 60minutters skoletime i stedefor 45 min som er i dag, dette er noe med at timer for lærere 
skal også gå opp. 
 I uke 6 kommer nærskolekordinator  og barnevernstjeneste kontakten kommer og er på skolen. 
De skal være på skolen hele uken. Så de de vil være på Groruddalen hver 3 uke, så lenge vi er på gult 
nivå. 
 
Groruddalen har blitt MOT skole. 
 
Dette er MOT:  
MOT styrker ungdoms robusthet, livskvalitet, mental helse , bevissthet og mot. 
MOT fremmer trygge klassemiljø der alle er inkludert. 
 
Mot forebygger: ekskludering, mobbing, vold, rusmisbruk, kriminalitet og psykiske vansker. 
 
Og 8 trinn har hatt noen timer i dette nå, og de syntes det er fine økter... 
De følger ett egent opplegg fra MOT. 
 
Skolen har i dag 3 feb sendt ut en skole meld på en spørreundersøkelse om ditt barn kan bli med på 
denne... dette er for alle elver på alle trinn. 
 
FAU leder ba Lise (Rektor)om å skryte av alle lærene og øvrig ansatte for en flott innsatts de har gjort 
på rødt nivå, vi vet at det har vært tøft for alle.  Dette vil de skrive i morgen mailen til alle ansatte i 
morgen 4/2 og hun takk for en koselig hilsen. 
 
Vi start med en presentasjon av hvem vi er i styret, da vi fikk med oss nye meddeler som var veldig 
koselig. 
 
Styret ble enig om å opprette bank konto og egen mail til FAU så den jobben skal jeg jobbe videre 
med. 
 
Litt info fra driftsstyret:  
Driftsstyret vedtok slik budsjettet ble lagt fram 
Har vært en ned gang på lever i de tre siste årene, pr nå så er det  
267 elever på ordinær  
16 elever som trenger mer støtt og mindre klasser/ grupper. 
 



Vet heller ikke nå på hvor mange av høstens 8 trinn som begynner 
Vi må finne ut hvorfor det har blitt sånn, hva kan vi gjøre for å løfte skolen? 
 
Minner om at skolen har to Facebook sider som deler ulike informasjon  
Den ene heter: Groruddalen skole og FAU her blir det lagt ut litt info fra FAU og ulike ting fra 
klubbene i bydelen og aktivitet som ungdom kan bli med på. 
Den andre heter: Groruddalen skole- ungdomsskole; ett lite innblikk i hverdagen. 
 
 
Vi ble også ening om at de skal få skolen til å sende ut en skole melding på at det vil ball for 10 trinn  
Mot slutten av skoleåret men vi avventer litt med å gå ut med dato da vi må se ann hvilket nivå 
skolen er på. 
Dette skoleballet blir FAU med på gjennomfører, også får klassekontaktene på 8 og 9 trinn  
Få gjenomført en klassefest om det lar seg gjøre. 
 
Neste møte er Onsdag 03/03-2021 
Kommer tilbake om det blir digitalt eller om vi kan møtes fysisk. ( håper på det) 
 
Noe dere lurer på til neste møte eller vil ta opp.. 
Ta kontakt på  
93264726 eller chrissil@online.no 
 
Mvh Hege- Christin 
 
 

mailto:chrissil@online.no

