
Referat – FAU møte 11.01.17 

 

- Tilstede: Kosaric-Kadragic, Emila 10A, Reginold,Juwachim Jeyanayagam 10B, Sheker, Semian 

10C, Ifzal, Kubra 8B, Persen, Anita 8B, Ali, Rubina 8C, Valvik, Karin 9A, Rashasingham, 
Anpumalar 9A,  Sülük, Mehmet 9D, Fardowsa Omar Hussein 9D, Samad, Abdul 10C,  Hunter, 
Kelly 9B (ref) 

 

Info fra skolen 

 

Elevundersøkelse: 99% av svarene ligger over oslosnitt. Eks trivsel 4.5, oslo 4.3 . Vurdering / 

tilbakemelding – godt over oslosnitt. Mobbing – ligger på oslosnitt 

Utfordringer fremdeles med elev adferd på skolen / fritid, men opplever at elevene ser på skolen 

som et trygt sted å være. Har vært merkbar at det har vært to mindre i ledelse i to mnd. Må skjerper 

eks caps og innesko, osv. Alle i ledelsen tilbake på plass, det hjelper. 

Sliter med brannalarmer (elevene trykker). De som trykker på alarmene, blir stort sett tatt. De andre 

elevene begynner å bli svært misfornøyde (de må tross alt ut hver gang) 

 

Friminutt – nå at kantinekort fungerer bra, usikker på om det er nødvendig å beholde de 5 minuttene 

som ble lagt til i høst. Det gir elevene akkurat nok tid til å komme seg opp til senteret. Vurderes igjen 

gjennom året (ingen endringer nå)  

 

16.2 – torsdag før vinterferie. Ball for 10.trinn – Er det noen foreldre på 8. / 9. trinn som kan bidra 

som «hjelpemannskap» - bidra med tilstedeværelse, rydding, osv. Skolen sender ut tekstmelding til 

foreldrene i 8. og 9. trinn med forespørsel. Anbefales! 

 

10.trinn avslutningstur – en natt per klasse 29.5, 30.5, 31.5 (uke 22). Oppholdet koster skolen kr 3500 

per natt for overnatting per klasse, utgifter til lærer kommer i tillegg. Ikke praktisk gjennomførbart 

for foreldrene å «overta» klassen for å forlenge som tidligere drøftet. 

 

Rekruttering – rektor har vært på foreldremøte på alle tre avgivende barneskolene, elevene kommer 

til Granstangen i forbindelse med undervisning. Blir også invitert til foreldremøte på Granstangen så 

foreldrene ser skolen.  

 

              --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Foreldremøte sosiale medier –  

- Innhold –  



To valg: Røde Kors, Bruk Hue opplegget – muligens fokus på sosiale / psykiske konsekvenser 

               Politiet – muligens fokus på juridisk ansvar 

Første møte – kun med foreldrene, for å kunne få foreldrene til å snakke sammen 

Kan skole invitere Bruk Hue inn i klasserommene for å følge opp? 

FAU oppfordres til å høre med sine bekjente for å høste erfaringer med Røde Kors / politiet 

- Skolen bes om å sende felles tekstmelding til foreldrene med tekst: «FAU planlegger et 
foreldremøte rundt nettbasert mobbing. Har dere innspill / ønsker til møtet, kan dere sende 
til wekka4@yahoo.no»  

 

- Dato – 22.03 

- Karin tar kontakt med Røde Kors / Politiet for å undersøke tilbudet 

 

 

Kontaktinfo / mailadresse FAU – undersøke om det er muligheter til å opprette FAU mailkontakt på 

It’s Learning 

Sosiale treff – hvilke sosiale aktiviteter kan FAU arrangere i år? Sosialtreff etter foreldremøte? 

Sommerfest? Midt i Ramadan? Diskuteres neste møte  

 

24.1 kl19 – Stormøte for frivillighet på Furuset – årshjul for frivillige 

19.1 kl18-20 – kurs for nye frivillige 

Kelly – spør Charlotte om møte for Natteravn 19.1 kl 17 og sender info til FAU 

 

 

Neste FAUmøte 8.2 kl 18:00   

 Foreldremøte – avklare og avtale innhold og ansvarsfordeling 

mailto:wekka4@yahoo.no

