
Møtereferat 

FAU-møte Groruddalen skole, onsdag 23.03.2022 

Møteleder: Marianne Mokastet, 10CD 

Referent: Siv Krystad, 8CD 

Tilstede: 

8AB  og 9EF(vara)  Nazera 

8CD Siv 

8EF Eren og Inger Lise (vara) 

8GH Hodan 

9AB Suguna (vara) 

9CD Ikran 

10AB Anki 

10CD Marianne og Trine (vara) 

10EF Anita  og (Inger Lise) 

10GH Silja 

Forfall: 

Alternativt team (AT)   

 

Første del av møtet ble gjennomført med Mats og Sjur tilstede. 

 

Informasjon fra skolens ledelse: 

 

Elevmiljø: 

Generelt oppfatter skolen at den daglige situasjonen er bra- det er lite alvorlige konflikter – og skolen 

har god kontroll. Det er satt inn ekstra innsats på 8. trinn i etterkant av forrige møte.  

Skolen har landet en del prosesser rundt ansettelser som man er fornøyde med.  

Evalueringer: 

Det er gjennomført prøvemuntlig på 10. trinn og skolen er fornøyd med kvaliteten på gjennomføringen. 

Det vil også gjennomføres en prøvemuntlig til senere i år – der man legger opp til en enda mer 

eksamens-lik situasjon – blant annet med sensor tilstede. 

For elever som hadde fravær og ikke fikk gjennomført prøvemuntlig anbefales det å sende epost til 

Mats  - slik at man kan rigge en annen evalueringssituasjon. 

Det vil også arrangeres en prøvemuntlig på 9. trinn i løpet av året. 

 

Planer for resten av året: 

Skolen har fastlagt planen for resten av skoleåret der det legges opp til trinnfest på 8. trinn – lavvo-tur 

for 9. trinn og hyttetur i Stavern med 10. trinn.  

Vitnemålsutdeling for 10. trinn vil være 16. juni. Skolen har ikke avgjort om det vil være et felles 

arrangement for alle klassene på trinnet eller om man vil videreføre «pandemi-ordningen» der man 

deler det opp. 

 

Videovervåking: 

Skolen har den siste tiden opplevd to innbruddsforsøk, antagelig med håp om å finne kontanter i 

kantine – samt at det oppleves råkjøring/»børning» på den nye basketbanen. Skolen ønsker å få satt 



opp videoovervåking i perioden der elever og ansatte ikke er tilstede på skolen og ønsker at FAU 

diskuterer denne problemstillingen. Skolen har også engasjert en form for tilsynsvakt – med 

primærbehov å være synlig i skolebygningen – og de har gjennomført møte med Politiet for å 

diskutere mulighet for at også de patruljerer innom området oftere. 

 

Ball for 10 trinn: 

Ballet for 10. trinn vil gjennomføres på X 19. mai. Det kostnadsmessige er nå håndtert og 

totalbudsjettet på 70.000,- dekkes med bidrag fra elevene/elevorganisasjonen og fra skolen. Man er 

nå sikret et flott arrangement i et fint og trygt lokale.   

Det legges opp til en ordning der Tesla stiller opp med biler og kjører eleven i shuttle ned til X ulike 

pick-up points i området – det foreslås at disse tre stedene blir: Skolen, Grorud Senter og p-plass ved 

Nordtvedt. 

 

Skoletur for 10. trinn: 

Det er sendt ut informasjon til foresatte på 10. trinn vedr. hyttetur i Stavern – der det er meldt et behov 

for noen foreldre som kan være i bakvakt og tilgjengelige på telefon hvis noe skulle skje. Skolen har 

nå fått sikret at mange ansatte og lærere deltar på turene slik at dette behovet nå er redusert til to 

personer. Inger Lise og Siv stiller som tilgjengelige bakvakter. 

 

 

Andre del av møtet ble gjennomført uten skolens ledelse tilstede: 

Video-overvåking: 

FAU diskuterte denne situasjonen og informasjonen fra Mats og er enstemmig for at man går videre 

med prosessen med videoovervåking. Flere av FAU-representantene bor rett ved skolen og bekrefter 

en økende tendens med bilkjøring og samling i skolegård på kveldstid og i helger. FAU diskuterer 

også at det kunne vært interessant å få tilbud på overvåking med bevegelsessensor på kamera og lys. 

 

Avslutning for 10. trinn: 

FAU overlater til skolens ledelse og vurdere hvilken form for gjennomføring man ender opp med, men 

reflekterer litt rundt at det muligens er hyggeligst å være klassevis, og at det kanskje blir enklere for 

elevene å si noe til egen lærer med en mer intim og mindre setting. 

 

Kommentar fra FAU vedr. ballet: 

FAU har forståelse for at skolen i går har gått inn og dekket en større andel enn av kostnadene enn 

man kanskje vil ha mulighet for de neste kullene. FAU synes det er flott at skolen har gjort dette for et 

kull som har hatt tilnærmet hele sin skoletid i en pandemi og der tilbud og arrangementer har vært 

fraværende.  

 

 

 

 


