
Referat fra FAU møte onsdag 05/05-21 
 
Rektors tid: I mai så begynner bydelen  å jobbe med  å ruste opp grusbanen ved skolen og det 
arbeidet de skal gjøre nå, skal være ferdig i august. 
 
Arbeidene med å skifte taket på elevfløyen skal være ferdig i uke 23 ( 7-11 juni) 
 
Det foregår heldagsprøver digitalt på flere trinn. Dette går stort sett fint, er tilbake meld fra lærene. 
 
10 trinn har hatt prøve muntlig, og 9 juni og 15 juni skal 10 trinn ha muntlig eksamen, vi ønsker de 
lykke til. 
 
Vitnemålsutdeling for 10 trinn er 17 juni, og det ser ut nå at skolen kan gjennomføre det i år som på 
samme måte som i fjor. Da er man klasse vis i gymsalen får tid når klassen skal inn ( 50 stk med god 
plass mellom stolene, og tid til sprit/vask mellom klassene) også har hver klasse en liten 
sammenkomst etter dette. 
 
Skolen vil også søke midler til sommeraktiviteter for alle elever på skolen i uke 25  
 
Litt lettelser på gult nivå ang leirskole / overnattinger  
 
I dag onsdag 5/5 -21 Mats Thyli den nye rektoren og hilste på personalt, og FAU ønsker han 
velkommen til Groruddalen skole. 
  
Lise begynner i sin nye jobb 1/6.-21, (men vi inviterer henne til FAU sitt siste møte før sommeren den 
02/06-21 slik at vi kan takke henne av på en ordentlig måte)  
 
FORELDREMØTE DIGITALT: Ang.  informasjon om rus, vi landet på at det blir ekspert panel med ulike 
inne bydelen og politi  det kommer invitasjon til dette med dato og klokkeslett. 
 
Info fra Kristine Hovland: alle instansene i bydelen og skolene har jobbet veldig bra og hard og funnet 
kjerne som er mindretall og disse har fått oppfølging og hjelp, men vi forsetter arbeidet rundet dette 
videre FAU takker alle sammen for en flott innsatts. 
 
FAU har på dette møte bestemt at vi syntes tiden vi har igjen blir for kort til å klare å få gjennomført 
klassefest ( da med tanke på at vi ikke kan være så mang samlet enda) 
Men lurte på om klassekontaktene og lærer for 10 trinn kunne gjør litt mer for 10 trinn  under 
vitnemåls utdelingen.  
 
Neste og det siste møte før sommeren (og mitt) blir onsdag 02/06-21 kl 18. 
(Om det blir digitalt eller vi kan møte fysisk vet jeg ikke enda, men kommer tilbake til det på 
agendaen.) 
 
Hege-Christin Siljeholm 
FAU leder Groruddalen ungdomsskole.  
 
 
   


