
Referat, FAU-møte, torsdag 7 mars 2019 
 
 
Til stede var: 
Lise Fliflet-Jacobsen – Marianne Mokastet – Mariann Skjerdal – Marita Johnsen – Tor 
Kjetil Nedrelid – Bård Thoresen 
 
1:  Rektors Kvarter: 
 

• Promotering av skolen (ref. forrige referat) må gå via foreldre, ”jungeltelegrafen” 
og eventuelt media (Akers Avis).  

• Resultatene av elevundersøkelsen skal presenteres i klassene av elevrådet. 
Hovedpunkter etter undersøkelsen er mer fokus på (enda bedre) ”undervisning” 
og ”trygt miljø”. 

• Fredag 15 mars er det muntlig eksamen for 10 trinn. Litt omorganisert skoledag 
for 8 og 9 trinn denne dagen.  

• Det er påmelding til årets sommerskolen neste uke, uke 11. 
• Det er eksamenskurs på Bjerke VGS for 9 og 10 trinn. Egne kurs for 10 trinn på 

Groruddalen Skole. Her tas det påmelding for kursdager etter hvert. En del elever 
vil bli sterkt anbefalt å være med på de to siste punktene. 

 
 
2: Oppsummering av skoleballet 2019 
 
Alt i alt et vellykket og godt arrangert skoleball. 217 elever var med, og det er bra 
oppmøte. Samarbeidet mellom skole, elevråd og FAU før arrangementet var bra, og det 
meste gikk på skinner.  FAU vil utarbeide en mal om diverse ting her slik at det blir 
lettere å arrangere fremover. Bare hyggelige elever og minimalt med tull, om noe. Litt 
rot på scenen i starten og to av talene var på kanten i forhold til språkbruk. 
Hovedpunktene vi snakket om i forhold til skoleballet var: 
 

• Vakter – ca. 32 – 36 voksne trengs – og de plasseres etter et gitt system for best 
mulig effekt og kontroll 

• Fint at to fra FAU har kontroll på arrangementet underveis 
• DJ Bjørn fungerte fint 
• Litt mer organisering og informasjon rundt matutdelingen slik at vi har kontroll. 
• Anskaffelse av en vanndispenser. To brus er ikke nok for alle. 
•  En mal med litt mer detaljert informasjon blir utarbeidet for kommende år. 

 
 
3: Info fra driftsstyret 
 
Det har vært to møter etter jul og hovedinnholdet har vært budsjett og strategisk plan. 
Budsjettet er vedtatt. Skolen har et underskudd som er krevende. Det er bevilget 
450.000 kroner fra Bydel Grorud som skal brukes til å oppgradere lekeapparatene i 
nærmiljøet. Elevundersøkelsen ble det også snakket om. Det er mye bra, men også noen 
punkter som må følges opp; les: hærverk og mobbing.  
 
 



4:  FAU-maler for div. arrangementer 
 
Vi kommer neppe til å lage noen flere arrangementer på skolen enn skoleballet, men en 
god mal på dette arrangementet er ønsket slik at man slipper å begynne helt på nytt 
hvert år. Marianne og Bård lager et forslag på mal og sender det ut i god tid før neste 
møte. 
 
 
5: Eventuelt 
 
Spørsmål om kontaktlærerne kan organisere litt mer av elevenes hverdag er ønsket tatt 
opp med skolen. Grunnen er høy frekvens på aktiviteter og prøver og bruken av IT’s 
samt kontaktlærer kan hjelpe elevene til å få en mer strukturert hverdag. Bård snakker 
med rektor også kommer vi tilbake til dette på neste møte. 
 


