
  Referat FAU møte Granstangen 06.01.16  

 

Tilstede: Sandra Kablar 10D, Mohamed Benali 8A, Nazli Ilgaz 10D, Asia Islam 9C, Saiqa Tabassum 8D, 

Kelly Hunter 8B (referent) 

 

Info fra rektor 

- Alle elevene har nå fått «kroks», for å sørge for bruk av innesko  

- Flott og positiv oppstart etter juleferien, særlig på 9. og 10. trinn 

  

Sosial treff 21.januar 2106 18:30 – 20:00 

- Elever og foresatte inviteres. Lærerne inviteres om de ønsker å være gjest.  

- Er mulighet for litt penger fra skolen til innkjøp 

- Plass – vi mener det er lurt å bruke kun samlingstrappen og kantine, for å lettere holde 

oversikt med deltagere / unngå at deltagere tar seg inn steder de ikke skal 

- Tema / innslag – litt om skolens verdier, litt fra fau, bilder fra skolen – innspill til tema sendes 

Sandra sandra.kab@gmail.com og Nazli Ilgaz64@hotmail.com  
- Alle i FAU presenterer seg, sier noen ord på både norsk og morsmål 

- Vi er Granstangen – sammen bygger vi fellesskapet.  

- Servering – kaker, kjeks, frukt, kaffe, te, saft 

- Innkjøp – kaffe, te, kaffefilter, saft, pappkrus, servietter, små tallerkener? Fakkelbokser? 

- Flest mulig bes ta med kaffekanner (merket med navn).  

- Arbeidsgrupper: sikkerhet (Mohamed koordinerer), påmelding (lapp og sms ut mandag 11.1, 

inn 12.1, påminnelse på sms 13.1, siste inn 14.1 - Kelly), tema (Sandra og Nazli), Innkjøp 

(Asia) 

- Oppmøte 1 time før, opprydding 1 time etter – ALLE 

- Oppgaver under festen – halvparten tar seg av sikkerhet, halvparten tar seg av servering. 

Etter møtet gikk Mohamed og Kelly og titta på lokalene, ble enige om at det må være minst 4 

personer fast stasjonert for å holde deltagerne «på plass», dersom deler av biblioteket 

brukes må minst 1 person ha ansvar der også. Det bør være minst 1 person ved 

inngangsdørene for å ønske velkommen / sikre at de som kommer inn hører til Granstangen.  

- Kort møte mandag 18.1 kl17:30 – 18:30 for å sikre at alt er på plass. 

 

Hvordan går det ellers?  

- Bra 

- Hva gjør man dersom man opplever at progresjon i undervisning går «sakte», viktig med 

kommunikasjon med kontaktlærer – gjelder det noen få eller flertall i klassen?  

- Det er viktig at alle melder frafall om de ikke kommer på møte! 
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