
FAU Granstangen referat 04.05.16 

 

Tilstedet: Sandra Kablar 10D, Ngaah Moses 9B, Nazli Ilgaz 10D, Mohammed Benali 8A, Haider Kazmi 

8C, Kelly Hunter 8B 

 

Meldt frafall: Fouzia Malik 10A, Saiqa Tabassum 8D, Azhar Iqbal 10B 

 

Info fra rektor: 

- Rolig stemming på skolen om dagen, så godt som ingen hærverk, elevene oppfører seg 

bra. Eksempel: 8. og 9. trinn på fotballturnering i Furuset Forum i dag – bare hyggelig. 

Elevene gir uttrykk for at de er fornøyde med lærerne, og at skolen handler når elevene 

tar opp saker 

- Personale – ansettelser til høst 2016 stort sett i boks, god balanse i forhold til fordeling 

på fag 

- Foreløpig tall på 7.trinn elever til høsten: 107. Det er for lite. Dessverre en del frafall fra 

Furuset skole  

- Foreldremøte for 7.trinn – oppleves at det var godt oppmøte fra Haugen, en del fra Gran, 

få fra Furuset. Råd fra FAU – det bør inviteres til foreldremøte mye tidligere – eks 

allerede fra 6.trinn. 7. trinn november / desember, evt senest januar. Møte på Furuset – 

oppfordrer FAU på Furuset til å innkalle til foreldremøte, er ikke avhengig av ansatte / 

ledelse fra Furuset skole.  

  

- Sommerfest - torsdag 2. juni – klokkeslett: 18 - 21  

o Engasjere elevrådet – ansvar for musikk / dans / kultur    

o Trond kontakter aktuelle elever som kan opptre med dans, Nazli kan dra i gang 

tyrkisk dans  

o Mohamed Benali – kontakter sanger Timor – mulig med opptreden?  

o Ikke aktuelt å koble til Furuset festivalen 

o Veis Amani – plakat: «Sommerfest 2016» – Sandra tar kontakt  

o   Mohammed Ahsan – kontakt med Qasim bæder vedr mulig deltagelse? – 

Vedkommende er ikke tilgjengelig  

- Festens innhold:  

o Grilling på baksiden av skolen / enden av skolen (under halvtaket) 

o Mat – alle har med seg eget mat som kan grilles, evt kjøper skolen inn noen pølser til 

deltagere som kommer uten 

o Mat – alle tar med kake / frukt til felles bord 

o Musikk og dans 

o Deltagerne ta med teppe o.l. til å sitte på 

o FAU spanderer saft og kaffe, Kopper, tallerkener, plastbestikk – vare opptelling neste 

møte 

- Utstyr som må skaffes / lånes: 

o Bord til maten (bæres ut fra skolen) - ok 

o Musikk anlegg? Mikrofon anlegg? – det har skolen 



o Telt? – trengs ikke, grille evt under halvtaket 

o Store grill – skolen kjøper inn - Også – grillkull, tennvæske 

- Invitere AkersAvis – Sandra, som FAU leder kontakter. Kelly spør Vidar Noreng om hvem i 

avisen som det lønner seg å kontakte   

- Invitasjon – 

o  sms varsel uke 19 

o Papir invitasjon – en til foreldre, en til lærere – uke 20 

o Sms påminnelse uke 20, 21 og 22 

o Kelly lager invitasjon – grill (eget ansvar), dans, musikk, kake/frukt, teppe. FAU sørger 

for: kaffe, saft, tallerkener, kopper 

o FAU skriver sang til lærerne som takk for innsats?  

o Invitere politikerne fra driftsstyret 

o Trond – er det noe fra Utdanningsetaten du ønsker å invitere? 

- Tidspunkt – 2. juni, 18-20:30. Oppmøte for FAU 17:00 senest! 

 

- Neste møte – de som sitter i FAU MÅ møte opp (Sandra oppsøker hjemme de som ikke 

kommer). 25. mai 17:15 – 18:15 


