
Referat fra FAU møte 06/01-2021 
 

1) Rektors tid: Juleferien startet med en tragisk hendelse da en gutt på8 trinn ble påkjørt og 
sendere døde han av skadene, skolen har hold minnestund for de som gikk i klassen hans 
Og for hele skolen da på mandag 04/01, men prest og hindu prest. 
Skolen har fått veldig god tilbake melding på hvordan de har håndtert denne triste saken. 
Mandag 28/12 var det begravelse for denne gutten, der var kontaktlærer og ass-rektor til 
stedet en hindu begravelse, dette er tøft for le på skolen. 

  
2) Ungdomsskolen er fortsatt på rødt nivå- dette varer fram til 21 Jan, så får man mer beskjed. 

Skolen prøver å ha så mye fysisk skole som mulig. 
Skolen har gjenomført en evaluering hvordan elever og foresatte opplever dette med digitalt 
skole: her går svarene i alle retninger fra å like det godt til å like like det i hele tatt. 
 
Skolen lurer på om man skal fra mandag begynne med små grupper og mer skole for 10trinn 
Dette får skolen svar på fra pressekonferansen onsdag 07/01 
 
Skolen jobber også med å få opp timeplan for alle lærene, da dette har vært litt vanskelig å få 
opp speilet for faglærer. 
 

3) Samarbeid med bydelen. 
 
Skolen har nå begynt å legge planer for hva de kan gjøre for å lette på ting som skjer på 
skolen.. om man kommer tilbake til normal skoleår innen sommeren begynner de opp med 
engang, eller så starter de opp på høsten igjen. 
Nærmiljøkordinatoren kan gå inn i ulike klasser/ trinn og veilede 
Kan veilede personalt og kan hjelpe foresatte. 

   
4) Elevundersøkelsen: 

               Skolen går fram på mange punkter  
               Flere elever som føler at de får støtte fra lærere 
               På læring står de helt likt,  
               Gode resultater på mobbing ( gått ned) 
               Er noen områder skolen må jobbe mer med, men det kommer seg. 
               God fremgang på at elevene føler at det er mer variasjon på lærings timene, at de er mere  
               Med og mer proster og samarbeid. 
 

5) Svar fra foresatte/ klassekontaktene ved 10trinn: 
Spørsmålet var: er det noe mulighet for å få til noe digitalt skolebesøk, som erstatning for 
fysisk skolebesøk, da mange elver fortsatt er usikre på skoler og linjer? 
Svar:  
Det ligger en prestasjon av skolen på alle videregående skoler sin hjemmeside. 
( må inn på hver enkelt skole for å se presentasjon av skolen) 
Elever og foresatte skal ha mottatt en Skolemelding angående skole  
Pluss at rådgiver på skolen innkaller en og en elev til samtale og her kan foresatte bli med 
også om man vil 
 
 

6) Skoleball  
På gult nivå- kunne man ha hatt trinnet på ball/fest 
Men på rødt nivå- må hvert trinn deles inn i to kohorter  
Skolen tenker litt mer rundt ballet. 



Hva tenker vi videre rundt FAU arbeid på rødt nivå? 
 
Mange klassekontakter syntes det er vanskelig å holde hjem skole samarbeid oppe å gå 
Syntes det er vanskelig å få en struktur på hverdagen, for vi vet ikke hvordan dager er lagt 
opp ( kunne man ha laget en mal på hvordan digital undervisning skal forgå)  
Da det er ulik praksis på hvordan lærer gjennomfører påloggingen/ morgenrutinen. 
 
Spørsmål til Lise og svar fra Lise:  
1: vi foresatte opplever at det er forskjell på tilbake meldinger fra kontaktlærer/ faglærere 
Om barnet vårt er til stede eller ikke på digitalt oppstart... er det mulighet for at vi kan få en 
daglig tilbake melding på dette, da blir det lettere og følge opp barnet selv om vi er på jobb ? 
Svar: vi har akkurat hatt en oppklaringsrunde med personalt om at også fravær fra digital 
undervisning skal føres. Lærerne purrer på elevene hvis de ikke møter digitalt, men i og med 
at dere stiller spørsmål går vi ut i fra at ikke alle får beskjed om dette. Vi vil minne lærene om 
at foresatte må ha fortløpende beskjeden elevens fravær. Fint hvis foresatte kan varsle 
skolen/lærer om morgenen dersom eleven ikke kan møte til digital undervisning. 
 
2:viktig at vi foresatte får beskjeder som er ekstra ordinær infomasjon 
Ikke alle elever er like flinke til å si fra endringer hjemme? 
Svar: vi vil oppfordre og minne lærere på at de sender viktige beskjeder både til elever og 
foresatte 
 
3) ble tatt opp dette med at foresatte må være mer våken/ passe på hva ungdommen skriver 
på teams/sosiale medier 
Hvordan kan FAU/ skolen komme med tips og råd om dette? 
Svar: vanskelig spørsmål dette. Interessere seg for og snakke med ungdommen om hva de 
snakker/ skriver om ( ikke de om å få se men få de til å fortelle) . Snakke me ungdommen sin 
om hvordan man kan ordlegge seg, hva som er greit å si/ skrive og ikke. 
Tar dette spørsmålet med til nærmiljø team der sosiallærer, helsesøster, ledelse og bydelen 
er representeret for å fler innspill. 
 
Skoleball:  
Vi i FAU ønsker at det skal være ett vårball hele tiden...  
Og kun for 10 trinns elever  
 
Snakket om kostnader da lurte vi på hva med å leie det lille rommet på samfunnshuset  
Det vi bruker som ( lufte rom når vi har ball)  
For å ha mindre trinn/ klasser der. 
 
EVT; 
Vi snakket om vi som sitter i FAU/ klassekontakt eller de andre som har lyst til å være med 
På å spleise på en blomst fra oss foresatte på Groruddalen til foreldrene som mistet sønnen 
sin, for å vise vår omtanke og medfølelse. 
De som har lyst vipser mellom 50kr til Marianne Mokastel på tlf 91318218 
Innen onsdag 13/01-21 
 
Inger Lise : Driftsstyre: det kommer innkalling til oss som sitter der løpet av noen dager. 
Første møte er den 20 januar kl 17:30 og vil foregå digitalt på zoom. 
 
Neste møte blir onsdag 03/02-21 
Kommer tilbake om det blir digitalt eller fysisk oppmøte.     
Referent Hege-Christin FAU leder. 



 
 


