
  FAU Granstangen 13.04.16 – Referat 

 

 Tilstede: Mohamed Benali 8A, Kelly Hunter 8B, Mohammed Ahsan 8C, Saiqa Tabassum 8D, Emila 

Kosaric-Kadragic 9A, Minoush Benvan 9A, Ngaah Moses 9B, Fouzia Malik 10A, Azhar Iqbal 10B, 

Sandra Kablar 10D, Nazli Ilgaz 10D 

 

Info fra rektor: 

 

- Rektoren deltok nylig i SaLTo gruppen i Bydel Alna (SaLTo er samarbeidsmodellen til Oslo 

kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge 

der representanter fra bydelen, skolene, barnevern, og politi deltar) 

Det er mye som «rører seg» i Groruddalen – slåsskamper blant store grupper (evt med våpen 

som taser (et elektrosjokkvåpen), balltre, kniv). Skolen merker uroligheter i skolemiljøet – 

ikke fordi det skjer noe på skolen, men fordi noen av skolens elever deltar i uroligheter i 

nærmiljøet. Dette knyttes til utfordringer i elevenes sosial kompetanse – språkbruk, 

konfliktløsning, lav terskel for voldsbruk. Skolen må jobbe mye med sosial kompetanse, men 

også språk. (Barneskolene også må jobbe med dette slik at ungdomsskolene «arver» 

utfordringer fra tidligere skolegang). FAU gjentar tidligere uttrykt bekymring rundt elevenes 

språkbruk. 

- Skolen har mange tiltak på arbeid med skolemiljøet, men også i forhold til særskilte 

utfordringer som skolevegring, oppfølging av skulking, oppfølging av røyking på skolens 

området.  

- Rekruttering av nye elever fremover: Det har vært mye uro på 7. trinn der Gran og Haugen 

elever ha vært samlet på Gran skole, men med forskjellige skolekulturer, regler osv – har ført 

til høy konfliktnivå og mange elever så sier at de ikke skal gå videre til Granstangen for å 

unngå hverandre. Blant nåværende elever på Granstangen oppleves ikke konflikter mellom 

elever grunnet tilknytning til tidligere skoler. 

Torsdag 21.4 kl 18 blir foreldrene på Gran, Furuset, og Haugen barneskolene invitert til 

Granstangen – noen fra FAU som ønsker å delta og dele sine erfaringer fra Granstangen? Ja, 

Sandra, Nazli, Mohamed, Kelly 

- 7 nye lærere begynner til høsten (utskiftning pga pensjon, osv) – de fleste er ansatt alt, 

håndplukka for å møte de spesifikke utfordringene skolen har.  

- Avslutningsturer – 10.trinn. Ikke avklart enda, usikker på om det er mulig å få til overnatting 

men en hyggelig dagstur kan helt sikkert gjennomføres. Dette MÅ avklares snarest og 

kommuniseres ut til elever og foreldre.  

- Innspill fra FAU vedr hvordan motivere elevene til å lese - leselystkonkurranse 

- Eksamens datoer for 10.trinn:  

o 18.5 – opplysning om trekkfag 

o 20.5 – matte (skriftlig) 

o 23.5 – norsk hovedmål (skriftlig) 

o 25.5 – norsk sidemål (skriftlig) 

o 27.5 – engelsk (skriftlig) 

o 6.6 / 8.6 – opplysning om trekkfag 

o 8.6 / 10.6 – muntlig eksamen 



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

Andre saker 

 

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

o Engasjere elevrådet – ansvar for musikk / dans / kultur 

o Mohamed Benali – kontakter Furuset festival – mulig med kobling? 

o Veis Amani – kan skaffe plakat/pynt? – Sandra tar kontakt når vi har noe mere 

konkret 

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

- Festens innhold:  

o Grilling på baksiden av skolen 

o Mat – alle har med seg til felles bord  

o Musikk og dans 

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

o FAU spanderer saft og kaffe 

o Kopper, tallerkener, plastbestikk 

- Utstyr som må skaffes / lånes: 

o Bord til maten (bæres ut fra skolen?) 

o Musikk anlegg? Mikrofon anlegg? 

o Telt? 

o Store grill 

- Før neste møtet bes alle tenke på innhold / tema / hvordan skape en stor sosial begivenhet 

 

 

- Forslag om skoleuniform 

o Fau er stort sett positiv (med et unntak) 

o Elevene antas å ikke være positive 

o Kan elevene engasjeres i utforming for å motivere de til å bruke? 

o Må tilpasses værforhold / klima 

o Kan motvirke utstyre / motepress blant elevene 

o Kan skape større opplevelse av tilhørighet / stolthet over skolen 

o Lettere å identifisere skolens elever i nærområdet i skoletida 

 

 

 


