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Referat fra møte 25. april 2017  

TIL STEDE PÅ PERSONALROMMET 

Rektor:  Anne Merete Laache 

Assisterende rektor: Lise Fliflet-Jacobsen 

AT Inga Holten 

8 AB John fredrik Seyffarth 

8 GH Aksel H. Johnsen 

9 AB Malak Pirkhezri 

9 CD Brit Lilleaas Moe 

9 GH  Liv Olaisen 

10 EF  Annerosa Mervin 

 

Sak 27 16/17 - Godkjenning av innkalling 
Innkalling godkjent. Møtet i dag erstatter møtet som skulle vært avholdt 6. april. 
 
Sak 28 16/17 – Godkjenning av referat 
Referatet godkjent. 
 
Sak 29 16/17 - Rektors kvarter, herunder sosiale forhold på skolen 
Sosiale forhold 
Som tidligere: 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.  
I følge Elevundersøkelsen skiller vi oss ut positivt i forhold til skoler i nærmiljøet. 
Miljøarbeider Sondre skal tilbys fast stilling. Penger til dette kan for eksempel tas fra undervisningen 
som foregår i små grupper, blant annet valgfagene. Her påpeker FAU at vi også ønsker er bredt 
spekter av valgfag. 
 
Foreldreundersøkelsen 
Det er flere av foreldrene i FAU som ikke har mottatt spørreskjemaet på e-post. Svarprosenten på 
undersøkelsen er lav, så her er det noe feil et sted. Lise følger opp saken. 
 
Prøvemuntlig 
Det er gjennomført prøvemuntlig på 10. trinn. Dette er god læring, og elevene gjør det vanligvis 
veldig bra til muntlig eksamen på skolen.  
 
Bytte av rektor 
Anne Merete starter på Linderud skole 1. mai. Lise fungerer som rektor inntil videre. Hun har også 
søkt på stillingen, men har ikke hørt noe videre om prosessen. Inspektørstillingen er også utlyst, pga 
at Aleksander også er midlertidig ansatt. Dermed er situasjonen i ledergruppen noe usikker. Fra 
høsten av blir det kun en assisterende rektor, mot to som det har vært i år. 
FAU takket Anne Merete for samarbeidet, og ønsker både henne og Lise lykke til videre. 
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Spørsmål vedrørende enkeltlærere og undervisningssituasjonen i enkelte klasser 
Det er ønskelig at de foreldre som har innspill eller spørsmål som dreier seg om enkeltlærere og 
undervisningsforhold i enkelte klasser, tar direkte kontakt med skolen vedrørende dette. Dette blir 
gjerne personalsaker, og det er greit at dette ikke diskuteres i FAU. 
 
Valgfag 
FAU synes informasjonen rundt valgfagene er mangelfull. Det er var ikke med noe skriv med 
informasjon om hva fagene egentlig går utpå, nå man skulle fylle ut skjema for hvilke fag man 
ønsker. Rektor beklaget dette, og lovet å se hva de kunne gjøre med dette på nåværende tidspunkt. 
 
Vurdering for læring 
Inga lurte på hvilke metoder skolen benytter for å fokusere på ”Vurdering for læring”. Anne Merete 
svarte: 

 Skolering av lærere 

 Lærerne har laget en ressursgruppe for å få frem læringsfremmende aktiviteter 

 Bruker en læringsplattform/ressursbank med ideer 

 Målet er å få til økt elevaktivitet og å gi riktig, forståelig og motiverende tilbakemeldinger til 
elevene.  

 Dette skal gjennomsyre alt vi gjør.  

 Prosessen har ført til at flere og flere lærere tør å gjøre mer elevaktiviteter i klassene 
 

Sak 30 16/17 – Polentur 8. og 9. trinn 
 
8. trinn er i gang, og turen blir den første som skal arrangeres helt etter gratisprinsippet. Det er laget 
en dugnadsplan. En 8 dagers tur er reservert, og det er opprettet en egen stiftelse med eget 
organisasjonsnummer og bankkonto-nummer for turen. 
 
9. trinn har landet på en 6-dagers tur med buss. Det er over 80 % deltagelse, slik at det blir tur. 
 
 
Sak 31 16/17 – Eventuelt 
 
FAU er enige om at informasjonen generelt fra skolen har et forbedringspotensial. FAU foreslår at 
skoen sender ut et månedlig nyhetsbrev pr epost, gjerne i samarbeid med FAU. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Neste – og årets siste - møte: Tirsdag 30. mai. Rektor åpner døra presis 17.55. Vel møtt! 

Grorud, 14. mai 2017 – Liv Olaisen 


