
REFERAT FAU-MØTE 27.09.2018 
 

FAU – Groruddalen skole avholdt møte torsdag 27. september 2018 

Tilstede: 

Lise Fliflet-Jacobsen, Maja Sandven, Mariann Skjerdal, Bård Thoresen, Marianne Mokastet, Sonja 

Vibece Pedersen, Ingeborg Solstad, Hanna Moen, Grethe Nilsen og Mona Hagen 

FAU-leder: Bård Thoresen, FAU-nestleder: Marianne Mokastet 

Rektors kvarter: 

Oppstarten dette skoleåret har vært bra, rolig og fint i gangene og inne timene. Koselige og 

morsomme unger. I år er det bare 3 klasser på 8. trinn, grunnet mindre kull fra Grorud og Nordtvet. 

Generelt god stemning på huset. Elevene virker fornøyde, de møtes ofte tidlig i kantinen hvor de 

spiller spill og snakker sammen. 

Bra gjennomført muntlige prøver på 10. trinn, 8. og 9. jobber da halve dagen hjemme. 

Program for bedre gjennomføring. Spes.metodikk i matte på utvalgte elever (12 stk.), der 

gjennomgås bestemte temaer, og det fokuseres på grunnleggende ferdigheter. Programmet 

gjennomføres i en 9 ukers periode, elevene følges ut videregående. 

Skolen prøver så godt de kan, å ikke sende lærere på kurs i undervisningstid, da dette er en ulempe 

for læringsmiljøet i klassene. 

Grorud bydel jobber med prosjektet: Forbildeprosjektet 

Elever fra Bjerke VGS fungerer som hjelpelærere i gymtimene på Groruddalen, og elever fra 

Groruddalen er hjelpelærere på Grorud skole. Elever som ønsker å være med på dette prosjektet 

melder seg på, og stemmes deretter frem av de andre elevene. Forbildene i år, er 2 jenter og 2 gutter 

fra 9. og 10. trinn. Prosjektet sponses av det private næringsliv. 

Respektløkka – alle trinn inviteres til aktivitet i gymsalen, hverdager fra 14.00 til 16.00 

FAU og skolen ønsker å samarbeide om forbedring av inneklima på skolen. FAU tar saken videre til 

Undervisningsbygg, klimaanlegget er renset nå i sommer. 

Angående branntilløp på guttetoalett og innbrudd i skolens kantine i fjor, er gjerningsperson 

konfrontert, sakene er anmeldt. Har etter dette, ikke vært noen problemer. Skolen har, som alle 

andre skoler i Groruddalen, i år fått sin egen politikontakt. Politiet kommer innom og prater med 

elevene med jevne mellomrom, dette for å etablere et godt forhold mellom politiet og elevene. 

Oppsøkende Team svarer på spørsmål at området rundt skolen er fredelig. 

Overvåkningskamera er installert i vestibyle og ute. Disse kommer på klokken 15.30. 

Det blir en del utegym grunnet oppussing av leid gymsal, dette styres av bydelen. 

Polen: 

Ser ut som om Polentur kan bli vanskelig, grunnet nye regler og «gratistur»-prinsippet. Det ble ingen 

tur for årets 10. trinn, og ser ut som årets 9. trinn går i retning av en annen type tur, men ingenting er 

bestemt på nåværende tidspunkt. 



FAU: 

Det ble foreslått å prøve og samle inn penger til FAU, kan dette gjøres med f.eks. salgsboder på 

Granittrock og lignende? 

Skoleball: 

Det blir som vanlig skoleball i januar, FAU og elevrådet (alle trinn) står for arrangementet. Skolen 

sponser leie av samfunnshuset. 

Eventuelt: 

Veiledersamtale med rådgiver: FAU ønsker info om hva som inngår i veiledersamtale, i forhold til 

yrkesvalg og videregående skole. 

Møtetider FAU 2018/2019: 

Alle møter er fra 18.00 – 20.00 

• 01. november 

• 13. desember 

• 24. januar 

• 07. mars 

• 25. april 

• 23. mai 

• 13. juni 

 

 

Lise og Bård, sender referat til dere, fint om dere leser korrektur og endrer/tilføyer der dere mener 

det behøves. 


