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Referat fra møte 29. februar 2016 

TIL STEDE PÅ PERSONALROMMET 

Rektor:  Anne Merete Laache 

8 AB  Terje Brendløkken 

8 GH  Liv Olaisen 

9 AB  Helle L. Eriksen (FAU leder) 

9 EF  Tonje Svendsby 

10 EF  Bjørn Ståle Johnsen 

10 GH  Mona Jamtli 

 

Sak 23 15/16 - Godkjenning av innkalling 
Innkalling godkjent. 
 
Sak 24 15/16 - Godkjenning av referat 
Referat godkjent. 
Liv fortsetter som referent, inntil opprinnelig valgte sekretær dukker opp. 
 
Sak 25 15/16 - Rektors kvarter, herunder sosiale forhold på skolen 
Elevundersøkelsen 
Vi venter spent på denne, men den er enda ikke klar. 
 
Foreldrepulsen 
Skolen har startet et abonnement på «Foreldrepulsen», hvor du kan lese aktuelle artikler for 
foreldre på skolens nettsider, hvor en ny artikkel blir publisert hver uke. Du får også tilgang til 
arkivet helt tilbake til 2010, og nettsiden er utstyrt med oversettelsesmotor – så her er det mulighet 
for alle til å lese. 
Her kan du lese artiklene som er lagt ut på skolens hjemmesiden så langt: 
https://groruddalen.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/foreldrepulsen/ny-side/ 
Mer om «Foreldrepulsen» kan du leser her: https://www.foreldrepulsen.no/ 
  
Byggestart 
Byggestart er rett rundt hjørnet. Byggeområdet er gjerdet inn, og forskrifter for HMS blir fulgt nøye. 
Lokalene skal i første omgang pusses opp så de blir ok, før skolen skal totalrehabiliteres i 2018. Vi ser 
frem til ny kantine med plass til 90 elever, som skal stå klar til skolestart 2016. Skolen har 315 elever, 
så ledelsen er i tenkeboksen på hvordan man eventuelt kan dele eller forlenge store friminutt slik at 
lunsjavviklingen i den nye kantina blir så bra som mulig. 
I tillegg skal elevene få hvert sitt skap. 
Det er gitt beskjed til byggeselskapet om at spesielt bråkete arbeid må skje etter kl. 16.00. 
 
Groruddalsmidler 
Groruddalsmidler som har gitt økt timeantall i sentrale undervisningsområder på vår skole, 
forsvinner neste skoleår. Siden ordningen ble satt i kraft har vi sett økte positive resultater i fagene, 
men dette kan også ha sammenheng med økt fokus på matte og norsk fra flere kanter.  
 
Skolemiljø 
Rektor oppfatter at vi har et bra sosialt miljø på skolen. Ledelsen er opptatt av å være synlige, 
gjennom blant annet å møte elever og lærere ute og i gangene. De møter blide og hyggelige elever. 

https://groruddalen.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/foreldrepulsen/ny-side/
https://www.foreldrepulsen.no/
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Miljøarbeider 
Det er utlyst en stilling som miljøarbeider på skolen. Denne skal være et bindeledd mellom elever, 
lærere og ledelse. Det er kommet inn søknader fra mange vel kvalifiserte kandidater. 
 
Røft språkbruk og dårlige holdninger 
Noen av foreldrene opplever at deres barn er utsatt for et alt for røft språkbruk og dårlige 
holdninger fra flere elever, denne gang spesielt vektlagt er det er opplevd dårlige holdninger 
ovenfor homofile.  
 
Rektor forklarer generelt at de ønsker å 

 Jobbe forebyggende 

 Utruste lærerne med relevant verktøykasse for å møte problemet 

 Utfordre holdningene  

 Jobbe med å få mest mulig fakta på bordet.  

 Viktig at både foreldre og elever melder fra til kontaktlærer.  

 Forsøke å identifisere problemets omfang, slik at det ikke blir et omfattende skoleproblem, 
hvis det ikke er det. 

 
Vi håper den ovennevnte miljøarbeideren kan hjelpe til med å bedre disse forholdene på skolen. 
 
 
Sak 26 15/16 – Strategisk plan for skolen 
Denne ble delt ut og gjennomgått av rektor. Du finner skolens strategiste plan her: 
https://groruddalen.osloskolen.no/siteassets/groruddalenskole/filer/fau-filer/strategisk-plan.pdf 
 
 
Sak 27 15/16 – Skoleballet - Erfaringer 
Dårlig oppmøte blant foreldrene. 
En del press på 10. tinn når det gjelder pengebruk, blant annet til alt for dyre kjoler. Denne 
utviklingen ønsker vi å stoppe. FAU forslår at skolen gir Elevrådet i oppgave å gjennomføre en 
spørreundersøkelse blant elevene om hvordan de opplevde skoleballet i år; f.eks. var det press for å 
kjøpe dyre klær, kjøre dyr bil, hva var fint, hva var ikke så bra, hvorfor du evt ikke deltok. 
Da får vi noen fakta på bordet, som kan bidra til gode forberedelser til neste års ball. 
 
Sak 28 15/16 – Trygghet på skolen og i nærmiljøet 
Politiet 
Det var meningen at politiet skulle komme til dette FAU møte, men hindringer var kommet i veien. 
Derfor har Helle tatt en prat på telefon i stedet. 
Det er fire stillinger i politiet knyttet opp mot Oppsøkende Team, som er innom vår ca to ganger i 
måneden. Politiet opplyser om at det er rolig rundt skolen, og at det ikke er noen som henger her 
om kvelden. Det har vært tilfeller at truende adferd overfor tilfeldig utvalgte ungdommer på FB. 
 
Natteravn 
Politiet ønsker en form for Natteravn velkommen. Det er stor bevegelse av ungdommer i området. 
Det er særlig aktivitet på Grorud senter rundt stengetid. 
FAU tenker at vi vil få mulige problemer med å stille natteravner, blant annet ved erfaringer rundt 
oppmøte av vakter på skoleballet. Vi besluttet at Helle tar kontakt med FAU på Apalløkka og 
Bjøråsen for å høre hvilke tanker de har rundt prosjekt Natteravn. Så kommer vi tilbake til saken på 
neste FAU møte. 
 
 

https://groruddalen.osloskolen.no/siteassets/groruddalenskole/filer/fau-filer/strategisk-plan.pdf


FORELDRENES ARBEIDSUTVALG 
 

3 
 

Ungdom og rus 
Dette er et avsluttet prosjekt fra Utdanningsetaten. Men politiet stiller seg gjerne til disposisjon hvis 
skolen tar eget initiativ rundt prosjektet. 
 
Sak 29 15/16 – Tekniske løsninger for å bedre kommunikasjon og historikk i FAU 
Siden initiativtaker Bjørn Petter Moland ikke er til stede på møte, utsettes dette til neste gang. 
 
Sak 30 15/16 – Eventuelt 
Polentur for 8. trinn 
Bjørn Petter Moland skal ta initiativ til et felles møte for hele 8. trinn. Bjørn Petter var ikke til stede 
på møtet, så derfor utsettes dette også til neste gang. Notat: Årets 9. trinn har valgt Aktive 
Fredsreiser som sin samarbeidspartner. 
 
Samfunnsengasjement hos dagens unge 
Det ble på forrige møte etterlyst et større samfunnsengasjement hos dagens unge, og et ønske om 
at skolen kunne sette et større fokus på dette. Temaet er forsøkt påvirket også gjennom andre 
kanaler, og flere av lærerne har nå satt dette på sin dagsorden. 
 
Lekser 
Rektor var enig i at lærerne setter innleveringsfrist til kl. 22.00 om kvelden i stedet for kl. 24.00, og 
formidler dette videre. 
 
Møteplanen 
Resten av møteplanen for 2016 slik ut: 
5. april - 10. mai - 8. juni 
 

Neste møte: 5. april kl. 18.00. Rektor åpner døra presis 17.55. Vel møtt! 

Grorud, 5. mars 2016 – Liv Olaisen 


