
Referat fra FAU møte 03/03-21 
 
Først vil jeg beklage for at referatet kommer sent ut (litt mye som skjer om dagen) 
 
Rektors tid: 

- Timeplan og dette med gult nivå er vanskelig å få til, i dag heter det A og B plan 
Men skal byttes til uke (tall) slik at det blir lettere for elever / foresatt og følge med.  
Holder så normaldrift (gult nivå) som mulig, men vi kan nor som helst bli satt over på rødt 
nivå. Vi som skole synes det er  utfordrerne med alle skiftene forstår godt  at  mange elever 
syntes det er en vanskelig tid med av og på gult /rødt/ gult o.s.v 

- Foreldremøte : 
10 trinn: speeddating, slik at man kan snakke med faglærere, i de fagene man ønsker tilbake 
melding i fag fra. Fysisk om det lar seg gjennomføre. 
8 og 9 trinn: digitalt foreldremøte med tema jobbe med nettvett/ kommunikasjon på sosiale 
media. 

- Groruddal modellen:  
Klubbene har en del aktivitetstilbud på klubbene,  
Klubbene ønsker og be oss i FAU på besøk til Ammerud  og Kalbakken klubben for se på 
tilbudet de gir til ungdomen. 
 
Klubbene har også ett seter på Stavern (Kinsbakken) som skolen kanskje har en mulighet til å 
låne, seksjonsleder for barn og unge Habib Tahir kommer innom skolen og informerer om 
dette til de ansatte på skolen. 
 
Valg av en Vara til i driftsstyret det ble Anita Mæland. 
 
FAU leder informerte om:  
Samtale fra Kristine Hovland ( nærskolekordinator) 
Skoleball: få 10trinns elevene/ elevrådet til å innse at det ikke kommer til å skje og ha hele 10 
trinn samlet-som før, de må nok ha det hver for seg.  Eller finne andre alternativer. 
Kontakt informasjon : Kristine Hovland: Kristine.hoveland@bgr.Oslo.kommune.no / 
96945820. Hun vil gjerne at foreldre / elever selv tar kontakt ved behov for dette  
Hun og temaet kan hjelpe til på ulike ting i bydelen. 
 
 
Flerbrukshallen på Grorud: under oppstarten av denne hallen, var utdanningsetaten med- 
men trakk seg ut uten og gi beskjed til skolelederen på nærskolen rundt hallen.  
Grunnen var at lydnivået i hallen er høyere enn det som forventes for Oslo skolenes elever, 
for dette ble såpass dyrt og få på plass.  
 
De ukene Groruddalen har nærskolekordinator teamet til stede, vil Nahom Daniel være ute i 
friminutt (storefri) for å dra i gang aktivister ute i skolegården. 
 
 
Info fra områdetløft i Grorud: 

- Ammerud pumpark  bak Ammerud skole 
- Søke om midler til kunst som skal henge på grå vegger i Groruddalen  
- Grusbanen ved Groruddalen skole, i løpet av året kommer det lavterskel treningsapparater, 

men skal komme mer etter hvert som bål plass og mye annet fint for skolen og naboer. 
- Få mer farge i Groruddalen, barn og unge skal få mulighet til å være med på male ulike 

vegger rundt om kring i bydelen. 
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Fritidskort: 
Ett tilskudd kort for aktivitet for ALLE barn/ unge fra alderen 6-18 år skal få drive med idrett 
Da man ser at mange ikke har råde til dette, koret gjelder fra kalenderåret barnet fyller 6 år, 
søsken får hver sitt kort. 
 Hvordan henter du fritidskoret? Ta kontakt med  den organisjonen som har den 
fritidsaktivitet du ønsker/ eller er medlem i og si at du ønsker å bruke dette kortet. 
Spørsmål til dette? Ta kontakt på fritidskort@bgr.Oslo.kommune.no  
Eller meg på chrissil@online.no 
 
Info fra KFU møte: 
Klasselister skal være tilgjengelig for klassekontaktene, alle skoler skal ha fått beskjed om 
dette fra UDE. 
 
Ønsker at det øremerket penger til skoleturer, da dette er svert ulikt fra skole til skole 
hvordan dette løses i praksis.. blitt tatt opp i UDE men ting tar tid. 
 
Årsmøte for alle som sitter i FAU styret og forelderen som har lyst digitalt den 6 april.  
 
Info fra SMU møte ( skolemiljø utvalget) 
 

- FAU la inn ett forslag som de har fått fra elever på 10 trinn at de ønsker mer friminutt 
aktiviteter da det blir kjedelig å bare henge i skolegården. 

- Ønsker fra elevrådet at de fikk fler piknikbord ute steder og spille spil/ snakke sammen. 
- Ønske om på pusse opp skolen, ute og inne. 

 
Info fra Driftstyret: 
-gikk igjennom elevundersøkelsen  her er det mye positivt og lit som må holde ved like/ 
jobbes med. 
 
 

Neste FAU møte blir 07/04-21 digitalt kl 18:00 
 
Ønsker dere alle en god påske.  
Mvh Hege-Christin Siljeholm 
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