
 

 

Møtereferat 

FAU-møte Groruddalen skole, onsdag 29.09.2021 

Møteleder: Marianne Mokastet, 10CD 

Referent: Siv Krystad, 8CD 

Tilstede: 

8AB 

8CD 

8EF 

9AB 

9CD 

9EF 

10AB (vara) 

10CD (hoved og vara) 

10EF 

10GH 

Alternativt team 

samt Inger Lise som sitter i Driftsstyret 

Forfall: 

8GH 

Første del av møtet ble gjennomført med rektor tilstede. 

Informasjon fra skolens ledelse: 

Rektor informerer 

1. Ledelsens generelle inntrykk er at skoleåret har hatt en svært god start – og ledelsen 
opplever optimistisk stemning ved skolen. Det er fortiden en målsetning om å se 
elevene og skape tillit og gode relasjoner. Det er fokus på å være tilstede i hverdagen  
og å være synlig ute i skolegårde. Ledelse opplever at lærere og ledelse er på 
samme lag og har samme visjon. Man sikter seg nå inn mot et par tverrfaglige 
perioder med dybdelæring der elevene vil jobbe mer selvstendig med å finne 
løsninger sammen i mindre prosjektgrupper. I etterkant av disse periodene vil man ta 
med seg de gode erfaringene og på sikt bake disse inn i læringsplanen for skolen.  
 
 
 

2. Det jobbes mye med omdømmet til Groruddalen skole –, det har skjedd mye bra, 
men det må fortsatt jobbes mye og målrettet med dette og det har nylig vært et stort 
og positivt oppslag i Grorud Avis. Som et viktig ledd i dette arbeidet skal det den 23. 
oktober arrangeres Gatefest på Groruddalen skole. Fra kl 12-14 vil det være en 
rekke aktiviteter på skolen, der alle inntekter går til årets TV-aksjon "Barn, ikke brud". 
Det vil være en rekke bidragsytere og aktiviteter,- blant annet Grorud IL, Ammerud  
basket, Kunstlab, sjakkturnering, minigolf, ansiktsmaling mm.  



FAU deltar med baking, og vil komme tilbake med mer informasjon vedr. bistand fra 
foreldre til dette.  
 
OBS: Mats sjekker med Skolehageforening  (v/Ingebjørg) om deres bidrag med 
bålpanne og suppe, evt. popcorn  
 
 
Diverse: 
Noen erfaringsutvekslinger vedr. skoledag med oppstart 9.20 og slutt ca. 15.30. 
Ledelsen bruker denne tiden på morgenen til aktivt å samarbeide, legge planer og 
følge opp undervisningen. Dette er en viktig møtearena for skolens ressurser som 
man ser gir gode resultater. Ledelsen er klar over at det har kommet tilbakemeldinger 
vedr. familier som opplever hverdagskabalen som vanskelig og ber evt. de som har 
utfordringer vedr. barnas aktiviteter osv om å ta direkte kontakt med skolen for å finne 
ut hva skolen evt. kan bistå med. Det vil ikke være aktuelt å endre på skoledagens 
start og slutt i inneværende skoleår.   
 
Rektor minner om at skolen åpner 08.15 hver dag og at det er anledning både til å 
benytte leksehjelp i dette tidsrommet, eller å kun være tilstede på gaming-rom og 
lignende.  
 
Skoleball vil bli arrangert torsdag 17. februar i Grorud flerbrukshall. Ballet vil kun være 
for elever på 10. trinn, mens elever på 8. og 9. trinn vil bistå med servering og andre 
oppgaver. Det oppfordres til å unngå bruk av limousiner og andre kostbare 
elementer. 
 
 
Andre del av møtet ble gjennomført uten rektor tilstede: 
 
FAU hadde ingen fastsatt agenda for dette første fysisk møtet, men benyttet tiden til 
litt erfaringsutveksling på tvers av trinnene.   
 
Gatefesten ble også diskutert, og det ble lagt en plan for FAU sitt bidrag denne 
dagen. Noe koordinering med rektor gjenstår før vi går ut med mer nøyaktig 
informasjon til alle foreldre. 
 
Neste FAU-møte: Onsdag 10. november 

 

 
 
 

 

 

 

 


