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Referat FAU møte 21.09.2017 

Sted: Grorudalenskole, Personalrom 

 

I. Godkjenning av innkalling: 

 

II. Valg av referent: Linda Pano melder seg frivillig, og blir valgt.  

 

 

III. Rektors Kvarter: Gjennomgang av skoleårets oppstart   

Færre elever ved skolen i år gir endringer i budsjett.  

Skolen har flere aktiver prosjekter gående på klasse trinnene, samt kursing av de aktuelle 

lærerne. 

 

 Elevene vil gjennomføre heldagsprøver i høst. Prøve resultatene sendes inn til statistisk 

sentralbyrå og utdanningsdirektoratet. 

Foreldreundersøkelse: gjennomgang av resultater. Viser ett visst samsvar mellom elever og 

foreldre. 39% av foreldrene svarte på denne undersøkelsen.  

FAU ønsker informasjon om skolemiljøet under rektors kvarter.  

IV. FAU`s mandat og oppgaver: Ikke gjennomgått. 

 

V. Konstituering av FAU`s leder, nestleder og sekretær: Dette ble ikke avklart med bekreftelse 

fra evnt. valgte. Det er heller ikke blitt noe enighet rundt videre prosess da kun 8. klasse 

foreldre ble sittende igjen på slutten av møtet.  Etter samtale melder følgende seg til valg 

neste møte: Linda Pano  som leder og Marianne Mokastet  som Nestleder. FAU medlemmer 

fra 9/10 trinn håper Beate Olaisen fortsetter som sekretær. Tilbakemelding på dette er ikke 

mottatt pr. d.d.  

 

 

VI. Møteplan:   

07/11-17 

06/12-17 

10/1-18 

5/3-18 

18/4-18 

28/5-18 

 

VII. Eventuelt/ Annet: Flere foreldre fra 8 trinn ønsker ett møte om «sladre-kulturen» på 

trinnet. Finnes det muligheter for å få inn en fagperson til ett evnt. møte? 
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Det er usikkerhet rundt hvordan man skal tolke tilbakemeldinger fra lærerne når det ikke gis 

karakterer i faget. Foreldre anbefales å kontakte faglæreren direkte for mer info om hvordan 

eleven ligger ann i det aktuelle faget.  

Groruddalen skole deltar i forbildeprosjektet i samarbeid med Grorud IL.  

Vennskapsuke vil bli gjennomført 2-3 november i stedefor desember.  

FAU har ansvar for Juleball i slutten av januar.  

Skolemiljø utvalg: Velge ut 2 Foreldre rep. sammen med to elever. Ingen ble valgt under 

dette møtet, men Shirly GH melder seg frivillig til valg.  

Natteravner: Aina Nesse vil sende ut mer informasjon om Natteravner. Alle FAU rep har 

ansvar for å kalle inn foreldre fra sine egne klasser.  

 

 

   

 


