
  Granstangen FAU - Referat 03.02.16  

 

Tilstede: Sandra Kablar 10D, Asia Islam, Nazli Ilgaz 10D, Emila Kosaric-Kadragic 

9A, Mohamed Benali 8A, Saiqa Tabassum 8D, Kelly Hunter 8B (referent) 

Frafall –  Fauzia Malik 10A 

 

- FAU medlemmer: Asia Islam 9C  og Hanh Hien Do 10C har flyttet og 

dermed sluttet i FAU, det mangler også representanter fra andre klasser. 

Noen representanter får ikke møte på FAU møtene på onsdager – bør 

det vurderes om klassen skal bytte representant? Dette må tas opp på 

foreldremøte uka som kommer. Sandra og Haider går rundt på 

foreldremøte og rekrutterer medlemmer til de klassene som mangler.  

- Det trengs også 2 varamedlemmer til driftsstyret. Må ikke være fra FAU, 

kan være fra hele foreldremassen. Om noen fra FAU er interessert, bes 

de gi beskjed innen neste FAU møte, kan også be skolen om å sende ut 

sms til alle foreldrene for å se om noen andre er interessert.  

- Natteravn – info fra Furuset ungdomssenter om natteravn, det er 

ønskelig å involvere foreldrene på Granstangen i natteravn virksomhet 

på Furuset / Haugen områdene. Saken informeres om på 

foreldremøtene. Er det felles samling på begynnelsen av foreldremøtet – 

kan ungdomssenter representanten komme på møtet og gi informasjon. 

Er det ikke, bør alle FAU representantene få en tekst til å legge frem for 

klassene, samt høre hvor mange som kan være innstilt på å delta.  

- FAU har mottatt to e-post vedr skoleveien – foreldre som er bekymret 

for trafikken langs Granstangen – stor fart av bussene / biler. Gjelder 

elever fra Furuset området. 

o Elevene bør få informasjon om å benytte seg av gangbru 

istedenfor å krysse veien 

o FAU kan kontakte politiet for å spørre om de kan være tilstede på 

morgenen og vurdere / måle trafikken / farten.  

o FAU kan kontakte Bymiljøetaten for å utreder mulighet for 

gangfelt ved bussholdeplassene eller fartsdumper 

o FAU kan kontakte gjeldende borettslagene for å poengtere at det 

er en del bilkjøring på gangveiene som kommer fra borettslagene. 



o Det ligger også en barnehage ved siden av skolen, det kan nevnes i 

evt kontakt med andre for å belyse at flere barn berøres av 

trafikken 

- Info fra Driftsstyret: Mobbing – elevundersøkelsen tyder på at det har 

forekommet mobbing på Granstangen skole. Skolen analyserer og 

drøfter funnene, og informerer om situasjonen og deres tiltak  

- Innkalling til foreldremøte tirsdag 9.2. Foreldrene opplever at noen 

klasser har fått papir innkalling, noen har kun fått mobilskole beskjed – 

FAU vil presisere at det er viktig at samme informasjon sendes ut til alle 

samtidig, skriftlig innkalling bør sendes senest en uke før møtet. 

- Juleball – elevrådet og skolens ledelse / elevrådet har styring. Blir 

18.januar. Foreldrene har ikke fått noe informasjon om ballet / 

innholdet.  Elevene har vært ute i nærmiljøet for å samle inn penger til 

ballet (eks ved å be om flasker til pant). Det har hengt lapper på dørene i 

borettslagene som presiserer at pengene går til Granstangen skoleball. 

FAU mener at foreldrene skal informeres når deres barn involveres i 

pengeinnsamling. 

- Andre pengeinnsamlinger – det rapporteres at elever fra 8.trinn har vært 

ute i skoletid og samlet flasker. Igjen – foreldrene skal ha informasjon når 

deres barn involveres i pengeinnsamlinger. FAU ønsker å motta 

informasjon om hva dette gjelder. 

- Elevrådet bes inviteres til neste FAU møte 

- Er det snakk om skoletur for 10.trinn? Det ønskes informasjon om dette. 

9a+b ønsker også tur (dagstur), 9c bør involveres også.  

- FAU ønsker å berømme skolen for deres tiltak «fredagslunsj» - se skolens 

nettside for mer informasjon: 

https://granstangen.osloskolen.no/nyhetsarkiv/fredagslunsj-med-9.-

trinn/ 
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