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Referat fra møte 28. september 2016 

TIL STEDE PÅ PERSONALROMMET 

Rektor:  Anne Merete Laache 

8 AB  Ingeborg Solstad 

8 CD Nazar Choudhary Khan 

8 EF Aina Nesse Hammer 

9 CD Brit Lilleaas Moe 

9 GH  Liv Olaisen 

10 AB  Amanuel Ghebrehiwot 

10 EF  Anne Rosa Mervin 

10 GH  Jon Arild Kjøllesdal 

 

Sak 1 16/17 - Godkjenning av innkalling 
Innkalling godkjent. 
 
Sak 2 16/17 - Valg av referent 
Liv valgt som referent. 
 
Sak 3 16/17 - Rektors kvarter, herunder sosiale forhold på skolen 
Presentasjonsrunde 
Alle rundt bordet presenterte seg med navn og hvilken klasse de representerer. 
 
Prosjekt 1 – Matte: Program for bedre gjennomføring: 
Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning 
ved overgang til 8. trinn og Vg1 er et samarbeidsprosjekt mellom 

 Statistisk sentralbyrå (SSB) – prosjekteier og ansvarlig for studie av effekt. 

 Utdanningsetaten i Oslo - ansvarlig for implementering av innsatsen på skole, både 
8. trinn og vg 1. 

 Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) – matematikkdidaktisk 
ansvarlig 

 Forskningsstiftelsen Fafo – ansvarlig for implementeringsstudien. 
  

Forskningsprosjektet går over tre år og er finansiert fra Kunnskapsdepartementet. 

 Prosjektet skal forske på effekt av intensiv, tilrettelagt matematikkundervisning for 
elever med svake resultater i matematikk og regning. 

 Prosjektet skal bidra til bedre læringsresultater, og at flere elever fullfører og består 
videregående opplæring. 

 
Det er trukket ut åtte tilfeldige tiltaksskoler. Ved disse skolene vil noen elever motta tilpasset 
opplæring knyttet til grunnleggende tall- og matematikkforståelse i små grupper, Dette vil foregå i 
to perioder (4-5 uker), høst og vår. Hensikten med intensivopplæringen er at elevene skal få bedre 
utbytte av videre matematikkundervisning. Lærerne deltar på egne kurs og får kompetanseheving. I 
tillegg utvikles det egne undervisningsplaner basert på forskning. 

  
Groruddalen skole er kontrollskole i 2016/17 og blir tiltaksskole i 2017/18 Seksten tilfeldige skoler er 
trukket ut som kontrollskoler. Noen kontrollskoler på ungdomstrinnet får føringer på å gjennomføre 
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undervisning i små grupper uten at det legges andre føringer for innholdet. Dette for at forskningen 
skal kunne gi svar på om det er inndeling i grupper eller selve tiltaket som gir effekt på elevenes 
læring. 
 
Prosjekt 2 - Forskningsprosjektet «DiDiAC». 
Groruddalen skole har sagt ja til å delta i forskningsprosjektet «DiDiAC». Dette er et forsknings- og 
utviklingsprosjekt som har fokus på læringssamtaler, det vil si samtaler hvor lærer og elever deler, 
vurderer og utvikler faglig forståelse sammen. Prosjektet bygger på forskning som viser at 
undervisning i dialogiske ferdigheter, samt aktiv deltagelse i læringssamtaler, hjelper elevene til å 
utvikle faglig forståelse og ferdigheter som er viktige i det 21. århundre: 
kritisk tenkning, problemløsning og samarbeidsferdigheter. 
Forskerne og lærerne som deltar i prosjektet vil arbeide for å utvikle pedagogiske praksiser som 
fremmer slike læringssamtaler. Som en støtte i dette arbeidet skal det digitale verktøyet Samtavla 
tas i bruk. Dette er en felles digital tavle der elevene kan skrive inn korte meldinger som deles på 
tavla, og som åpner for 
nye former for deltakelse i undervisningen.  

 Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og gjennomføres i samarbeid med 
University of Cambridge. 

 Prosjektet ledes av førsteamanuensis Ingvill Rasmussen ved Universitetet i Oslo. 
 
 
Skolemiljø 
Det er ansatt en nyutdannet politimann som miljøarbeider på skolen. Han er i gang med å forme 
stillingen sin i samarbeid med skolen, og dette ser ut til å fungere bra. 
 
Den nye kantina er blitt en møteplass som fungerer, med en bra blanding av elever fra alle trinn. Nå 
har det vært mye fint vær og ikke det store trykket i kantina. Det blir spennende å se hvordan det 
fungerer fremover når høst- og vinterværet setter inn for fullt. Det er en del elever som drar til 
Grorud senter og til MCDonalds i det store friminuttet, noe vi ikke ønsker – men ikke ønsker å 
hindre. 
 
Systematisk møteaktivitet for å beholde et godt skolemiljø 
Det er etablert tre forskjellige møteforum for å ivareta et godt skolemiljø og kunne sette inn tiltak så 
tidlig som mulig når det dukker opp utfordringer: 

A. Klasselærer-råd, som behandler hver klasse for seg. 
B. Klassegjennomgang, hvor kontaktlærer, sosiallærer og trinnansvarlig går gjennom hver 

enkelt elev, inkludert resultater, fravær og sosiale utfordringer. 
C. Sosial-pedagogiske møter, som også inkluderer miljøarbeideren. 

 
Innskolering av 8. trinn 
Vi har i høst hatt stort fokus på å forberede 8. trinn til ungdomsskolen sosialt, med blant annet 
samhandlingsøvelser. Dette fungerer veldig bra, og en ny runde skal gjennomføres rett etter 
høstferien. 
 
Personalseminar 
Et seminar for alle skolens ansatte er planlagt 3. til 5. november. Reisen går til en vennskapsskole i 
Warszawa. En forutsetning for at turen blir gjennomført er at Driftsstyret godkjenner at 
planleggingsdagen 2. januar 2017 flyttes til 4. november 2016 (som da blir en fridag for elevene).  
3. november er det Operasjon Dagsverk, og elevene jobber da utenfor skolen. 
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Litt om vennskapsskole Zespó³ Szkó³ Publicznych 
Groruddalen skole har etablert et vennskapsskolesamarbeid med Zespó³ Szkó³ Publicznych i 
Mysiad³o. Skolen er en ny barne- og ungdomsskole, og ligger i en forstad til Warszawa.  
Skolene våre har lignende profiler. Begge har Vurdering for læring som hovedsatsingsområde, og 
bruk av teknologi i undervisningen. Groruddalen skole er med i forsøk med programmering som 
valgfag og forskningsprosjektet DiDiAC.  
 
Vi håper å etablere en fruktbar utveksling av ideer og undervisningsmetoder ved skolebesøk i Polen 
så vel som i Norge. Læringseffekten vil bli dokumentert. 
 
Sak 4 16/17 – FAUs mandat og oppgaver 
 
Her finner du informasjon om FAUs mandat og oppgaver: 
http://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/88-522aaa20-6151-4073-a937-
e9e9dfc6c4c2.pdf 
 
Sak 5 16/17 – Konstituering av FAUs leder, nestleder og sekretær 
 
Leder: Jon Arild Kjøllesdal 
Nestleder: Anne Rosa Mervin 
Sekretær: Liv Olaisen 
 
Sak 6 16/17 – Møteplan 2016/2017 
 
Onsdag 16. november 2016 
Mandag 9. januar 2017 
Tirsdag 28. februar 2017 
Torsdag 6. april 2017 
Tirsdag 30. mai 2017 
 
Det kan innkalles til ekstra møter ved behov. Alle møter finner sted på personalrommet kl. 18.00. 
 
 
Sak 7 16/17 – Eventuelt 
 
Polenturer 
10. trinn har nettopp kommet hjem fra en veldig fin tur med Aktive Fredsreiser. 
9. trinn er godt i gang med planlegging av turen til høsten. 
8. trinn må komme i gang nå. Ingeborg Solstad og Nazar Khan tar tak i saken, og innkaller til felles 
foreldremøte for 8. trinn, med representant fra Aktive Fredsreiser. Ta gjerne kontakt med FAU-
representanter for 9. og 10. trinn, som kan sette dere i kontakt med tidligere Polentur-arrangører 
for erfaringsutveksling. 
 
 
 

Neste møte: Onsdag 16. november kl. 18.00. Rektor åpner døra presis 17.55. Vel møtt! 

Grorud, 6. oktober 2016 – Liv Olaisen 


