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Referat fra møte 10. mai 2016 

TIL STEDE I SKOLEGÅRDEN 

8 AB  Terje Brendløkken 

8 GH  Liv Olaisen 

9 AB  Jon A. Krogstad  

9 EF  Tonje Svendsby 

9 GH Jon Arild Kjøllesdal (FAU nestleder) 

10 EF  Inga Holten 

 

Sak 38 15/16 - Godkjenning av innkalling 
Innkalling godkjent. 
 
Sak 39 15/16 - Godkjenning av referat 
Referat godkjent. 
 
Sak 40 15/16 - Rektors kvarter, herunder sosiale forhold på skolen 
På grunn av manglende rektor på møtet, ingen kommentarer her. 
 
Sak 41 15/16 – Tekniske løsninger for å bedre kommunikasjon og historikk i FAU 
Liv undersøker om det er mulig om FAU kan få en mappe på intranettportalen, og om det finnes en 
meldingstjeneste i denne portalen. Dette kan i så fall erstatte Dropbox og evt FB sider o.l. som 
informasjonskanal. 
 
Sak 42 15/16 – Trygghet på skolen og i nærmiljøet 
Når det gjelder Natteravn har Helle tatt kontakt med FAU på Apalløkka og Bjøråsen for å høre hvilke 
tanker de har rundt prosjekt Natteravn. Vi har ikke fått noen tilbakemelding her, så vi konkluderer 
med at det ikke er interesse rundt dette, og saken lukkes. 
 
Sak 43 15/16 – Møteplan 
Hvis ikke rektor har viktig informasjon til FAU før sommeren, avlyser vi møtet som er satt til 8. juni. 
 
Sak 44 15/16 – Eventuelt 
Polentur for 8. trinn 
8. trinn hadde møte med foreldre og Helga Arntzen fra Aktive Fredsreiser 9. mai. Ca 40 foreldre 
dukket opp, og det ble dannet en Polenkomite bestående av: 
Mohammad Hameed 8AB, Britt Lilleaas 8CD, Kristin Sand 8CD, Sophia Teigen 8CD, Bjørn Petter 
Moland 8EF, Irene Vabe 8EF, Satheeskumar Kumarasamy (Kumar) 8GH, Øyvind Skaret 8GH. 
 
Avslutning for 10. trinn 
FAU er opptatt av at dette blir en høytidelig og verdig seremoni, med kulturelle innslag. Inga tar 
kontakt med Lise i forhold til tradisjoner som tilhører denne dagen. 
 
Neste møte 
Neste møte kommer an på om rektor har informasjon som FAU har nytte av før sommeren. Hvis ikke 
– takk for i år! …. Og kanskje vi sees til neste skoleår  
 

Grorud, 15. mai 2016 – Liv Olaisen 


