
FAU Granstangen – referat 02.12.15 

Tilstede: Mohamed Benali (8A), Kelly Hunter (8B), Haider Kazmi (8C), Ngaah Moses (9B), Vies Amani 

(10B), Azhar Iqbal (10B), Nazli Ilgaz (10D), Sandra Kablar (10D)  

Frafall: Emilia K. Kadragic (9A), Asia Islam (9C) 

 

Info fra rektor 

-  Skolen har begynt å gjennomføre tentamen. Innført retningslinjer på medbrakt mat – kun 

sunn mat (ikke godteri). Elevene har jobbet fint, skolen oppfordrer de til å sitte hele tida 

- Skolemiljø – fremdeles uro på 9. trinn, de andre trinn har stabilisert seg. Det er ansatt en 

ekstra lærer ut februar. Vurdere om økonomien tilsier at det kan ansattes fast. 

 For mye støy, uro men miljøet oppleves som trygt, lite mobbing. A og C klassen på vei opp, B 

klassen trenger mere tid. Det settes inn flere tiltak, lærerne jobbet svært godt med å bygge 

relasjoner. Ledelsen har hatt 1-1 samtaler med alle elevene. Flertallet av elevene ønsker ro til 

å lære, det jobbes med å bygge en kultur hvor det er kult å satse på skolen (ikke at det er kult 

å være «bajas»). Er det vurdert at noen av elevene bør bytte klassen? Nei, det vurderes som 

uaktuelt.  

Driftsstyret er nå etablert – leder Kelly Hunter (foreldrerepresentant), nestleder Mohammed 

Benali (foreldrerepresentant) 

- Driftsstyret sak neste møte – avslutningstur 10.trinn. Det skal drøftes rammer, hvilke nivå 

skal klassene kunne legge seg på? Hva er realistisk for årets kull? Hva tenker vi for fremtidige 

kull? Viktig å huske at skolen skal ikke koste noe, alle utgifter skal kunne dekkes av 

dugnadsarbeid. 

- Spørsmål fra foreldre – Det har vært tilfeller av tyveri fra elevenes skap, hvordan følges dette 

opp. Elever som har blitt frastjålet eiendeler har fått billighetserstatning. Hvordan er det 

mulig å bryte opp skapene? Mange har dårlig lås, elever med kodelås prøver å spare tid ved å 

ikke nullstille alle skivene, osv. Skolen følger opp saken. 

- Elevrådet er etablert – er en av skolens satsningsområder. Har 1t møte med ledelsen annen 

hver uke. De har kommet med noen ønsker (eks mikrobølgeovn) som skal etterkommes.  

 

Info fra Driftsstyret 

- Ball – arrangeres i februar, det var ønske fra elevrådet om at også 9.trinn kunne delta, det ble 

avklart at det kun blir 10.trinn. Har kommet en del spørsmål fra foreldre på 10.trinn om hva 

som skjer – kunne gjerne kommet info til alle på 10trinn om at det planlegges ball, men dato 

og innhold er ikke avklart enda. En oppgave for elevrådet? Litt diskusjon om leie av limousin, 

det er «vanlig» på andre skoler. Det for være en sak mellom elevene og foreldre. 

Elevrepresentantene ble oppfordret til å drive holdningsarbeid blant elevene på at ball MÅ 

være et helt rusfritt arrangement (både før, under og etter)  

- Informasjon om at innspill FAU og elevrådet er faste punkter på alle Driftsstyremøter 

- Medarbeiderundersøkelse – førnøyde lærere på Granstangen. Elevundersøkelse kommer i 

januar 

- Skolens budsjett (2015) – god økonomi, kommer i balanse. Budsjett 2016 – noen skoler har 

avsatt et beløp på budsjettet til FAU til bruk for sosiale tiltak. Er det aktuelt for Granstangen? 

FAU sender et forespørsel til skolens ledelse. 



- Nasjonale prøver høst 2015 – resultater litt under Oslo gjennomsnittet, gir skolen konkret 

info om hva de må jobbe med videre. Etablert god samarbeid med de tre barneskolene som 

avgir elever for å gi konkrete tilbakemeldinger på hva fremtidens elever trenger. 

 

Saker fra FAU 

- Det planlegges sosiale treff i noen av klassene i tiden fremover. 

- Skolefest – FAU ønsker å invitere alle elever og foreldre (pluss ansatte) til «åpningsfest» 21. 

januar. Foreldrene tar med «fingermat», Sandra undersøker om det kan være aktuelt med 

noen penger fra skolen til papptallerkner, servietter, kopper, brus. Om ikke, kan evt 

foreldrekontaktene ta med det istedenfor mat. 

Er det utstyr på kantinen som kan brukes til f.eks kaffekoking? Sandra undersøker.  

Påmelding – hvordan er det mest hensiktsmessig? Sandra undersøker. Når vi får avklart dato 

bør det sendes ut info per sms (Før jul). Før neste møte bes alle FAU representantene tenke 

på ideer til innhold på festen. 

- Det kom ellers en del tanker underveis på hvilke tradisjoner / aktivitetstilbud det er naturlig / 

ønskelig at Granstangen skole / FAU arrangerer. Dette er noe vi gjerne kan komme tilbake til 

fremover.  

Neste møte – onsdag 6.januar 2016 kl 17:30 – 19:00 

Referent: Kelly Hunter  


