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Referat fra møte 30. mai 2017  

TIL STEDE PÅ PERSONALROMMET 

Fung. rektor:  Lise Fliflet-Jacobsen  

 

AT Inga Holten 

8 AB Ingeborg Solstad 

8 CD Nazar Ch. Khan 

8 EF Ania M. Nesse Hammer 

8 GH Aksel H. Johnsen 

9 GH  Mai-Britt Kristoffersen (vara) 

10 GH Jon Arild Kjøllesdal 

10 EF  Annerosa Mervin 

 

Sak 32 16/17 - Godkjenning av innkalling 
Innkalling godkjent. 
 
Sak 33 16/17 – Godkjenning av referat 
Referatet godkjent. 
 
Sak 34 16/17 – Om natteravnene 
 
Anders Rugelbak, som jobber med kriminalitetsforebygging i Bydel Grorud, besøkte møtet. Bydelen 
håper at foresatte ved skolen er villige til å dra i gang igjen Natteravn-ordningen lokalt. Rugelbak 
viste til undersøkelsen ”Ung i Oslo”, der 1500 barn i bydelen deltok. Basert bl.a. på tilbakemeldinger 
om trygghet er det grunnlag for å mene at Natteravn-ordningen vil kunne utgjøre en forskjell. Det er 
ikke bydelene som drifter ordningen – den er avhengig av foreldreinnsats – men bydelen vil bistå 
med å starte opp og med å sette foresatte i kontakt med Natteravnene. 
 
Konklusjon 
FAU og øvrige foresatte forsøker å starte dette opp neste semester. Aina Nesse blir kontaktperson. 
 
Sak 35 16/17 - Rektors kvarter, herunder sosiale forhold på skolen 
Eksamen 
Elevene tar eksamen alvorlig og jobber godt. 
I tillegg har 9. trinn prøvemuntlig og 8. Trinn tentamen. 
 
Vurdering for læring 
Som nevnt på forrige møte: Dette vil fortsette å være satsingsområde på skolen. 
 
Informasjonsflyt 
Det er et mål at alle foresatte skal få den samme informasjonen. Skolen tilstreber en enhetlig 
struktur. 
 
Sak 36 16/17 – Psykisk helse 
Sammenliknet med omkringliggende bydeler er det i Bydel Grorud en større andel voksne og 
ungdom som sliter med psykiske problemer. Rektor forteller at skolen besøker klassene for å snakke 



FORELDRENES ARBEIDSUTVALG 
 

2 
 

om teamet. Man har også snakket i grupper. Temaer har bl.a. vært om at foreldre kan ha 
utfordringer, om mobbing, selvfølelse og tillit, om kropp og grensesetting, og om vold, angst og 
søvn. Elevene har hatt anledning til å stille spørsmål anonymt. 
 
Konklusjon 
Skolen og foresatte ønsker et forum og tilgang på gode verktøy. Denne saken følges opp neste 
semester av FAU. 
Sak 37 16/17 – Polentur 8. og 9. trinn 
 
Intet nytt å melde.  
 
Sak 38 16/17 – Eventuelt 
 
Informasjonsflyt 
[Sak 31] FAU foreslo ved forrige møte et månedlig nyhetsbrev. FAU følger opp saken neste 
semester. 
 
Avslutning for 10. trinn 
Representanter for hver klasse følger opp.Tidligere har man benyttet gymsalen. 
 
Økonomi og matematikk som tema 
Det kom forslag fra foresatte om i større grad å tematisere privatøkonomi i mattetimene. Det er 
nyttig kunnskap som ikke faller like naturlig for alle. Innspillet følges opp av FAU over sommeren. 
 

  
 
 

Neste møte: Høstemesteret 2017 – Innkalling kommer over sommeren. 

Kalbakken, 17. juni 2017 – Aksel H. Johnsen 


