
REFERAT FRAV FAU MØTE 23/01-2020 

 

- Turkomiteen på 10.trinn la fram forslag for tur: 

Det ble ikke tur for årets 10.tr da det var for lite 

engasjement og penger samlet inn… 

Elevene har undersøkt andre alternativer: 

Tur til Kristiansand og Evje ( Trollkamp leierskole) 

Søndag til torsdag  

Håper på å få dratt 3.-7. mai 

2/3 kontaktlærere er på plass, de tenker max 12 voksene og 

min 7 voksene på turen  

Turen koster totalt 217000 

Dette er et pedagokisk opplegg. (naturfag) 

Det er undervisningsopplegg med innlagt fysisk aktivitet. 

80% av trinnet må melde seg på. 

Man prøver å få samlet inn 1000 kr pr 10 klasse før 01.02. 

Elevene forsøker å arrangere en konsert, der 

inngangspengene forhåpentligvis dekker  leie av buss. 

 

Man må fortsatt jobbe med dugnadsarbeid, og her er det viktig 

at foresatte og foreldre engasjerer elevene. 

Tips til dugnad:  

Pante flasker (spør venner, bekjente og naboer) 

Kakebokssalg 

Bursdagskort salg 

 

Elevene håper at en voksen på trinnet kan åpne en vipps konto 

sånn at de kan vippse inn det de får av penger på 

dugnadsarbeid. 

 

Marianne/ Bård : 

Sender en oversikt på hvem som sitter i polenkomiteen til Ida  

på denne mailen: idlua001@osloskolen.no 
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Eller micah@osloskolen.no 

 

Turkommiten jobber for å inspirere 8. og 9. trinn til å ta 

samme type tur. 9 trinn er med 

- REKTORS KVARTER: 

Litt info om skoleball og info fra Kari 

 

- avslutingen for 10 trinn blir 18 juni kl.18.00 

 

- jobber med å få til ulike aktiviteter i storefri, skal være 

noe hver dag. 

 

- foreløpig har elevene disse tilbudene: 

 

- tir: K og H ( kunst og håndverk) 

 

- tor: tegnekurs 

 

- fre: "allsang på Groruddalen" 

 

- det er også ballaktiviter i gymsalen hver dag. 

 

- leie mer tid i Grorud gymsal til aktiviteter for de som 

ikke er så glad i ballspill. 

 

- Elevene ønsker seg mer av ulike turneringer av ulike slag  

 

- Eks: ball spill, kort spill osv. 

 

- Det jobbes med elev undersøkelen på skolen, den får 

FAU innblikk i når den er klar. 
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- Det er søkt midler til åpen skole i vinterferien, med 

læringsstøttende aktiviteter. 

 

- film kveld for 10trinn uavhenging av klassetur 

- her vil det bli sendt ut en skole sms med tre filmvalg også 

blir det en den som har fått mest stemmer som vises 

 

- budsjettet: 

 

- det ser ikke bra ut, må spare inn ca, som gikk av 200.000 

 

- hatt noe ødeleggelser på skolens eiendom 

 

- det har vært noe oppskyting av fyverkeri, den ene var en 

pinnerakett med styrings pinne  som gikk av i gangen og 

det ble en del røyk, her ble politi og brannvesnet koblet 

inn og det har blitt anmeldt 

 

- Har også vært på ett møte med SALTO; 

gjengproblematikk med ungdom på Furuset og 

Mortensrud, Stovner, Rommen, Holmlia. Noen elever er 

utrygge fordi man kjenner noen i disse/har kontakter i disse 

gjengene. En gruppe på Majorstuen som styrer flere elever fra 

flere bydeler- arrangerer slåsskamper filmer dette og 

legger ut, røyker hasj osv. 

 

- INFO FRA NATTERAVN MØTE 22/01-2020 

 

- Apaløkka, Bjøråsen, Rommen Stovner og Vestli har 

natteravngrupper. 

 

- Nordtvet har en nyopprettet natteravngruppe 

 



- Per dags dato har ikke Groruddalen, men det ble stemt for 

å prøve dette. 

 

- Anders fra SaLTo  i  bydel Grorud og Goran fra utetaem i 

grorud bydel hadde litt info om hva som skjer rundt i 

bydelen; uteteamet har god relasjon til ungdomer på 18+  

 

- Mens yngre- trenger de litt hjelp med for å bygge opp en 

relasjon. 

 

- De går ute på onsdager: fra kl. 16-24 

 

- Og på fredager fra kl.  17-24 

 

- Skulle gjerne ha vært mer ute men pga økonomi går ikke 

det. 

 

- Vinter er litt dødtid, mindre ungdommer ute. 

 

- Har jobbet del ved Nordtvet biblotekt, der har det vært en 

del bråk- men ikke med kalbakkenungdom, de som har 

bråkt er ungdommer fra Bjerke bydel.  

- Bislett kebab har begynt å stenge av halve restaureanten 

etter kl 22/23 pga bråk og det da er lettere og ha oversikt. 

 

- Ungdomene ønsker seg flere åpne haller, så de har noe og 

gå til, for mange føler seg utenfor de er for ”store” til 

ungdoms klubber og for ”små” til voksen verden 

 

- expol= gamle politifolk som har gått av med pensjon, 

men som føler de har mer og gi, er med på forebyggende 

arbeid på Kalbakken 

 



 

Neste Fau møte er torsdag 27/02.2020 

 

Hege-Christin Siljeholm 

      

-   


