
FORELDRENES ARBEIDSUTVALG 
 

1 
 

 

Referat fra møte 5. april 2016 

TIL STEDE PÅ PERSONALROMMET 

Rektor:  Anne Merete Laache 

8 AB  Terje Brendløkken 

8 CD Augustin Garcia Tønder 

8 GH  Liv Olaisen 

9 AB  Jon A. Krogstad  

9 EF  Susanne Wallin 

9 GH Jon Arild Kjøllesdal (FAU nestleder) 

10 EF  Bjørn Ståle Johnsen 

10 EF  Inga Holten 

 

Sak 31 15/16 - Godkjenning av innkalling 
Innkalling godkjent, med kommentar om at det er feil nummerering i sakslista. Sak 34 står to ganger 
inneholdende to forskjellig tema. Vi retter med å gi den andre utgaven av saksnummer 34; nr 35 - og 
forskyver tilsvarende nedover. 
 
Sak 32 15/16 - Godkjenning av referat 
Referat godkjent. 
Liv fortsetter som referent, inntil opprinnelig valgte sekretær dukker opp. 
 
Sak 33 15/16 - Rektors kvarter, herunder sosiale forhold på skolen 
Overflytting til nye, gamle lokaler 
Overflyttingen har etter forholdene gått greit. Utbyggerne har ansvar for HMS i dette bygget, og 
skolen har påpekt småting utbyggerne ikke har oppdaget, men dette er blitt rettet raskt. 
Fremdriftsplan for utbygging vil bli lagt internt på skolens portal (dvs. du må logge deg inn for å 
lese). 
Det ble påpekt at noen elever synes det er kaldt i bygget, og rektor vil ta kontakt med vaktmester 
for å høre om det er noe som kan gjøres med det. 
 
Skolemiljø 
Etter urolighetene rundt juletider, har det vært stille og rolig på skolen – og ingen større problemer i 
forbindelse med utfordrende oppførsel. 
 
Elevundersøkelsen 
Rektor gjennomgikk elevundersøkelsen, og denne legges ved som eget dokument i forbindelse med 
utsendelsen av dette referatet. Det er også mulig å gå inn på http://minosloskole.no/ (lenke på 

skolens hjemmeside under fanen "om skolen"). På minosloskole.no går man inn på fanen "skolesøk" for 
å se nærmere på Groruddalen skoles resultater der (NB! minosloskole.no har ikke oppdatert med 
resultatene for 2015 ennå.)  
Rektor konkluderer med at det er veldige gode resultater fra denne undersøkelsen for skolen vår. 
Det er positiv fremgang på alle områder skolen sett under ett. 
 
Noen utfordringer er det i forbindelse med  

 Å få elevene til å forstå hva «vurdering for læring» går ut på, hva det egentlig vil si å bli 
vurdert 

http://minosloskole.no/
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 Utvikle digitale ferdigheter på tvers av fag 

 Alltid være PÅ når det gjelder jobbing mot mobbing (forebygging, samtaler, refleksjon) 
 
Når det gjelder sistnevnte er det spesielle planer når det gjelder oppstart for neste års 8. trinn; 
Legge ned en spesiell innsats ved skolestart for å forsøke å danne gode og solide klassemiljøer i de 
nye klassene, gjennom aktiviteter og samtaler – med mål å få til en felles refleksjon rundt temaet. 
 
Rektor informerte også om at det er 17 elever fra Furuset som har søkt plass på 8. trinn fra høsten. 
 
Eksamen 10. trinn 
Det dukket opp spørsmål rundt datoer for og gjennomføring av eksamen for 10. trinn. Rektor 
undersøker og kommer med tilbakemelding: Informasjon om eksamen ligger på skolens hjemmeside 
under fanen "Elever og foresatte" -> "Heldagsprøver og eksamen" Offentliggjøring av trekkfag 
skriftlig eksamen er for alle den 18. mai  
 
 
Sak 34 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 35 15/16 – Trygghet på skolen og i nærmiljøet 
Når det gjelder Natteravn ble vi på forrige møte enige om at Helle skulle ta kontakt med FAU på 
Apalløkka og Bjøråsen for å høre hvilke tanker de har rundt prosjekt Natteravn. Siden Helle er syk og 
ikke tilstede på møtet i dag, utsetter vi denne saken til neste møte. 
 
Sak 36 15/16 – Polenturer 
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. 
Det er ønskelig at dette møtet finner sted om ikke så alt for lang tid, slik at det er dannet en 
Polenkomite for 8. trinn før sommeren. 
 
Polentur for 9. trinn 
Det har vært etterlyst mer aktivitet fra komiteen for å få inn penger. Det er solgt kakebokser, og det 
har vært noe salg av kaker og drikke på skolen. Ellers kom det inn forslag her på møtet om 
flaskepanting og salg av ulltøy gjennom Ullmax. 
 
Sak 37 15/16 – Eventuelt 
FAU applauderer initiativet rundt et større opplegg for å få til gode klassemiljøer for 8. trinn som 
starter opp til høsten. Men vi oppfordrer skolen til også å gjøre noe tilsvarende for 9. og 10. trinn, 
ved oppstart for neste skoleår. 
 
Neste møte 
Neste møte: 10. mai kl. 18.00. Rektor åpner døra presis 17.55. Vel møtt! 
 
Møteplanen 
Resten av møteplanen for 2016 slik ut: 
10. mai - 8. juni 
 

Grorud, 5. april 2016 – Liv Olaisen 


