
FAU Granstangen referat 02.03.16 

 

Haider Kazmi 8C, Mohamed Benali 8A, Sandra Kablar 10D, Fouzia Malik 10A, Samina Kauser 

8D, Nazli Ilgaz 10D, Kelly Hunter 8B(referent) 

Frafall – Saiqa Tabassum 8D, Emila Kosaric-Kadragic 9A 

 

 

Tilbakemelding saker fra rektor: 

 

Mobbing 

6.7% av elevene rapporterte at de hadde opplevd mobbing i elevundersøkelsen høst 2015. 

Skolen har hatt elevsamtaler for å avdekke hvem som ikke har det bra. Alle avdekket saker 

lages det enkeltvedtak på.  (enkelt vedtak – skriv fra skolen, situasjonen beskrevet av eleven 

og skolen, pluss tiltakene fra skolen sin side. Sendes hjem til foreldre. Om foreldrene ikke er 

fornøyd, kan de klage og be om mer omfattende tiltak. Tiltak tilpasset alvoret i situasjonen) 

Tilfellene spredt jevnt over klassene. Noe gammelt igjen fra barneskolen (8.trinn). Noe som 

skjer utenfor skolen / på nett. Noen tydelig mobbesaker, noen dreier seg i større grad om 

konflikter. Noe tyngre saker på 10.trinn.  

Etter igangsettelse av vedtak – ingen negative tilbakemeldinger.  

 

Skolemiljø: 

8. trinn – veldig bra 

9. trinn – skjerpet seg betraktelig, miljøet forbedret  

10. trinn – en liten gruppe med store utfordringer, vanskelig å snu vaner som har utviklet seg 

over mange år. Fungerer i klasserommet, mye «tull» i friminuttene osv. Hyggelig elever hver 

for seg, utfordrende i gjeng-form.  

 

 

Utfordring fremover  

Rivalisering mellom nåværende Gran og Haugen elever (7.trinn), særlig jentene. 

Granstangen frykter en del Haugen elevene velger bort Granstangen (f.eks velger 

Stasjonsfjellet). Skolen ønsker god foreldre-ambassadører til å delta på foreldremøter på 

Gran og Haugen. Flere fra FAU meldte seg (Sandra Kablar 10D og Nazli Ilgaz 10D – tidligere 

Haugen foreldre, og Fauzia Malik 10A – tidligere Gran forelder) 



 

Juleballet  

Gikk veldig fint. God oppførsel, god stemning, ingen uvedkommende (ingen alkohol, noen få 

som gikk utafor og røyka sigaretter) 

Det har ikke vært pengeinnsamling fra skolen sin side. Det kan ha vært noen elever som 

samlet penger på eget initiativ, dette vet ikke skolen noe om.  

 

Penge innsamling  

Noen elever har samlet inn penger i forbindelse med valgfag på 8.trinn, Demokrati i praksis – 

pantet flasker, solgt kaker – inntektene gikk til Redd Barna. FAU støtter at elevene samler 

penger til veldedighet, rektor er enig om at noe informasjon om dette kunne med fordel bli 

sendt til foreldrene. 

 

Elevråd representant og deltagelse på FAU møte 

Det var avtalt at en fra elevrådet skulle komme på dagens møte, men vedkommende ble 

dessverre syk. Satser på å få dette til neste møte. 

 

Avslutningstur  

Det er ikke aktuelt med lange / utenlandske turer. Mål med overnattingstur er sosialt 

samvær, hygge. Vurderer hytter i nærområdet / Østlandet. Undersøker f.eks Grønlihytta. 

Saken drøftes i Driftsstyret.  

 

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

 

Andre saker fra FAU 

 

Foreldremøter  

 Positive, men lite oppmøte. Hva kan man gjøre med dette? 

   Innspill fra møtene: 

- Hasjbruk / salg på skolens områder (utenfor skoletid) – Kelly tar opp saken i 

Driftsstyret – er en problemstilling for både skolen og nærmiljø.  

- Skolemiljø – noen utfordringer? Bli kjent, også på tvers av religion / kultur 



- Natteravn – positiv mottatt i flere av klassene – FAU (Sandra) tar kontakt med den 

lokale Natteravns koordinatoren som oppfordres til å sende info til foreldre (f.eks 

ved ranselpost), og innkalle til infomøte FAU sender en oppfordrings – sms til 

foreldrene for å støtte Natteravn aktivitet   

 

Ledige verv  

 9c, 10c – Rakk ikke å ta opp saken på foreldremøtet. FAU kan sende skriv til foreldrene 

gjennom kontaktlærer med oppfordring om at noen melder seg frivillig.  

Driftsstyret – trenger 2 vara. Noen i FAU interessert? Fortrinnsvis foreldre til 8. eller 9. trinns 

elever. 

 

17.mai  

Etter drøfting av saken, blant annet med oversikt over arrangement på andre lokale skoler, 

anbefaler FAU at det ikke etableres noe 17.mai sosial treff på Granstangen, da det vil være 

konkurende med arrangement på Haugen / Furuset-Gran skolene. 

Hvordan stiller skolen seg til deltagelse i barnetog? Kelly spør Driftsstyret på neste møtet. 

 

Sommerfest  

FAU ønsker å arrangerer avslutningsfest. Dato? Hvordan ikke komme i konflikt mellom 

eksamener og ramadan? Mandag 6. juni? Sandra sjekker eksamensdatoene med Trond.  

Nøkkelord: Mat – musikk – dans. Dette blir en av hovedsakene på neste møtet – alle bes 

tenke over forslag og utfordringer til da. 

 

 

Neste møtet 

Onsdag 6. april 2016 kl 17:30 – 19:00 


