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Referat fra møte 9. januar 2017  

TIL STEDE PÅ PERSONALROMMET 

Rektor:  Anne Merete Laache 

8 CD Nazar Choudhary Khan 

8 CD Lars Hagen 

8 GH Esfahani Mehrdad 

8 GH Aksel H. Johnsen 

9 AB Malak Pirkhezri 

9 CD Brit Lilleaas Moe 

9 EF Bjørn-Petter Moland 

9 GH  Liv Olaisen 

10 GH  Jon Arild Kjøllesdal 

 

Sak 14 16/17 - Godkjenning av innkalling 
Innkalling godkjent. 
 
Sak 15 16/17 – Godkjenning av referat 
Referatet ble godkjent, med en kommentar: Det er skrevet feil navn på rektor. 
 
Sak 16 16/17 - Rektors kvarter, herunder sosiale forhold på skolen 
Sosiale forhold 
Rektor sier det er en super elevgruppe på skolen, og et veldig bra miljø, ingen store saker å ta tak i. 
Vi har mye å takke den nye miljøarbeideren for de gode forholdene på skolen, han løser forholdene 
akutt og er god på rapportering. Samtidig er det planlagte møter for å følge opp risikoelever hver 
annen uke. 
 
Vennskapsuka 
Vennskapsuka ble gjennomført på en bra måte. I år var det stor bedring når det gjelder oversikten i 
forhold til kursene, og alle elevene var plottet inn på dag, tid og sted. Det var også bedre kvalitet på 
kursene i forhold til tidligere år. Det negative var at ikke alle fikk gått på de kursene de ønsket, men 
det er vanskelig å tilfredsstille alle. 
Det er planlagt en spørreundersøkelse blant lærerne for å få kartlagt hvordan lærerne mener 
vennskapsuka fungerte. 
Neste år kan FAU i større grad mobiliseres for salg av mat og drikke til inntekt for Polen-turer. Dette 
kan gjøres i samarbeid med mat & helse-prosjektet. Det er også en mulighet å selge elevarbeidene. 
 
Julegudstjenesten/arrangementet på skolen 
Dette skal planlegges bedre og tidligere enn det ble nå. Blant annet skal adventsgudstjenesten 
arrangeres tidligere i desember, og man skal være tydeligere på det innholdet i det pedagogiske 
opplegget på skolen.  
 
 
Sak 17 16/17 – Polentur 8. og 9. trinn 
 
8. trinn er i gang, og deres informasjonsmøte finner sted denne uka. 8. trinns tur blir den første som 
skal arrangeres helt etter gratisprinsippet.  
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9. trinn skal reise på en 4-dagers tur med fly til Polen høsten 2017. Pris ca 4.000,-. Det kreves 
minimum 80 % deltakelse fra elevene for at det skal bli tur.  
 
Sak 18 16/17 – Skoleballet 
 
Skoleballet arrangeres 2. februar. Skoleballet arrangeres av Elevrådet på skolen, men FAU har 
ansvaret for å stille med vakter. Skoleballet finner sted på Grorud Samfunnshus på Kalbakken. Hver 
klasse skal stille med to vakter, og klassenes FAU-representanter har ansvaret for å fremskaffe disse 
to vaktene. Meld fra til Liv (l-olaise@online.no) innen 18. februar hvem som stiller som vakter fra 
din klasse. Vi trenger navn og telefonnummer til vaktene, samt hvem som skal ha tidlig/sein-vakt. 
 

 Tidlig vakt kl. 17.30-20.30 

 Sein vakt kl. 20.30-23.30 
 
Bjørn-Petter Moland er vaktsjef under arrangementet. Vi ønsker at vaktene har på seg litt pene 
klær. Vakter på lufterommet må ha med en varm genser  
 

Sak 19 16/17 – Valg av representanter til Driftsstyret 
 
Lars Hagen erstatter Jon Arild Kjøllesdal fra i dag. 
Bjørn-Petter Moland erstatter Brit Lilleaas Moe fra starten av skoleåret 2017/2018. 
 
 
Sak 20 16/17 – Eventuelt 
 
FAU-møtene: Vi må huske å evaluere hyppigheten av FAU-møtene på siste FAU-møte i år. 
 
Drop-Box: Bjørn-Petter sender ut informasjon om hvordan vi får tilgangen til Drop-Boxen han har 
opprettet for lagring av dokumenter og overføring av informasjon til nåværende og kommende FAU, 
Polenkomiteer og lignende. 
. 
 
 
 

Neste møte: Tirsdag 28. februar kl. 18.00. Rektor åpner døra presis 17.55. Vel møtt! 

Grorud, 11. januar 2017 – Liv Olaisen 

mailto:l-olaise@online.no)

