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Referat fra møte 28. februar 2017  

TIL STEDE PÅ PERSONALROMMET 

Rektor:  Anne Merete Laache 

8 AB Ingeborg Solstad 

8 CD Nazar Choudhary Khan 

8 CD Lars Hagen 

8 EF Aina Nesse Hammer 

8 GH Aksel H. Johnsen 

9 AB Malak Pirkhezri 

9 CD Kristin Sand 

9 GH  Liv Olaisen 

10 EF  Susanne Wallin 

 

Sak 21 16/17 - Godkjenning av innkalling 
Innkalling godkjent. 
 
Sak 22 16/17 – Godkjenning av referat 
Referatet godkjent. 
 
Sak 23 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. 
 
Elevundersøkelsen 

 Resultatet av undersøkelsen ligger vedlagt dette referatet. 
Positivt er at vi går opp på alle områder.  

 Negativt er at vi ikke er bra på området ”Vurdering for læring” – som er skolens 
satsningsområde. Det ser ut som om elevene er usikre på når de blir vurdert og at de ikke 
har god nok forståelse for hva de skal lære. Det er også sprik i hva de forskjellige lærerne 
sier og gjør. Dette må formidles på en bedre måte, og dette skal vi satse på videre. Vi må ha 
med alle. Mye bruk av vikarer vanskeliggjør også dette noe. 

 Vi er heller ikke gode på ”Utdanning og yrkesveiledning”. Her var FAU opptatt av at elevene 
får presentert hva de forskjellige yrkene går ut på, samtidig som man ikke skal stresse 
elevene til å ta yrkesvalg allerede nå. 

 Skolen har de laveste mobbetallene i sonen, og det jobbes bra her! 
 
Budsjett 
Ser vi bort i fra driftsbudsjettet for bygninger, går stort sett hele budsjettet med til lønn og sosiale 
kostnader. Men det finnes sjongleringsmuligheter innenfor rammene. 
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Sak 24 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 
skremmende mye penger som skal samles inn – ca 700.000,-. 8. trinn er i fasen hvor man sender ut 
informasjon for å se hvor mange som er interessert i å være med på turen. 
Det er mange nye erfaringer som skal gjøres, og det er viktig at erfaringene videreføres til neste års 
komite. Erfaringer fra årets 9. trinn må også overføres til årets 8. trinn. Komiteene tar tak i dette.  
 
9. trinn har landet på en 6-dagers tur med buss. Det kreves minimum 80 % deltakelse fra elevene for 
at det skal bli tur. Foreløpig er det kun 60 % som har betalt depositum, og man må opp i 80 % innen 
mandag 6. mars for at det skal bli tur. 
 
Det er mulig at Aktive Fredsreiser kan bidra med å betale for noen av de som absolutt ikke har 
penger til å bli med, hvis dette er forskjellen på om det blir tur eller ikke. 
 
Sak 25 16/17 – Skoleballet 
 

 Bra oppmøte av vaktene 

 Mange på dansegulvet i år = God DJ 

 Bra oppførsel hos elevene 

 Gøy 

 Neste år - Pizza: bestill kun halal- og vegetar-pizza. 

 Neste år - Brus: Det er fint om elevrådet lager kuponger i stedet for at man har krysseliste 
(kuponghefte). 

 Neste år: Prøve å jobbe for at det blir med flere fra 8. trinn. 

 Neste år: Ha gjerne et tomt lufterom tilgjengelig, mange ønsker å prate mer sammen. 
 

 

 Sak 26 16/17 – Eventuelt 
 
Ingen saker. 
 
 
 
 
 
 

Neste møte: Torsdag 6. april kl. 18.00. Rektor åpner døra presis 17.55. Vel møtt! 

Grorud, 5. mars 2017 – Liv Olaisen 


