
Referat – FAU Granstangen 18.10.2016  

Tilstede: Rubina Ali 8C, Masoumeh Benvan 10A, Kelly Hunter 9B, Kubra Ifzal 8B, Anita Persen 

8B, Anpumalar Rashasingham 9A, Abdul Samad 10C, Semian Sheker 10C, Mehmet Sülük 9D, 

Gunarajah Valluvan 9C, Karin Valvik 9A, Khalid Hayd Yussuf 9D, Ngaah Moses 10B 

 

Informasjon fra Skolen 

-Endringer i ledelsen i månedene fremover: Mats Thyli har gått i «pappa» permisjon. Trond 

Nilsen har overtatt kontaktfunksjon for   8. trinn inntil han selv går i «pappa» permisjon. 

Kontaktfunksjonen fylles da av Ingunn Gregersen og Pål Einar Johansen.  

 

- Plan for skoleturer Driftsstyret har vedtatt plan for skoleturer for alle tre trinn, etter 

følgende mønster: 

- 8. trinn 1 overnatting på skolen 

- 9. trinn 1 overnatting i telt / i naturen (i forbindelse med kompetansekrav  

- 10. trinn 1 overnatting på Nesoddtangen 

Har valgt å fordele overnattinger over tre år istedenfor kun en lengre tur siste året. 
Kommentarer: lite «uteaktiviteter», synes det er synd at 10.klasse får lite tid til å markere 
siste året på grunnskolen.  

Driftsstyret er opptatt av at det skal være likt tilbud til alle, og poengterer at alle turer osv. 
skal være gratis for alle. 

En del diskusjon rundt utlandet / innlandet. Nøkkelord – samvær, opplevelser, skape minner.  

Noen er misfornøyd med reisemål (ønsker seg utlandet), noen er misfornøyd med antall 
dager. Ønsker at Driftsstyret ser på nytt på modellen. 

 

 

Friminutt – ved oppstart høst var friminutt på 30 minutter, elevrådet ønsket det utvidet, er 

nå utvidet til 35 minutter. Kantinekort fungerer bra, effektiv 

NB – spørsmål vedr kantine – er det mulig å ha et allergivennlig tilbud, f.eks. eks glutenfri 

pizzabunn til «fredagspizza», evt også laktosefrie produkter? Spørsmålet rettes til skolen for 

nærmere undersøkelse 

 

Sosiale media – skolen opplever å ha god kontroll på samspill blant elevene i skoletiden, 

men opplever at det oppstår en del konflikter på fritiden, særlig gjennom sosiale media. 

Konflikter bygger seg opp på kvelden (gjerne sent), og har gjerne vokst innen elevene 

kommer på skolen. Skolen må da forsøke å rydde opp i disse konfliktene, for å sikre godt 



arbeidsmiljø for elevene, arbeide mot mobbing, osv. Skolen ønsker å involvere foreldrene / 

FAU – eks ved at FAU arrangerer «nettvett konferanse» eller noe lignende. Gjerne i 

samarbeid med skolen, politi, Røde Kors, osv. FAU er positiv til dette, og tar opp saken igjen 

på neste møte. 

 

Mandag 21. november – yrkesvalgmesse på Furuset forum – åpent for alle 17:00 – 19:30 

 

Trond sender ut utviklingssamtale-app på SMS til FAU-medlemmene som «høring» - kan ta 

opp som sak på neste FAU møte for å drøfte om det kan være aktuelt for Granstangen å 

bruke denne appen. Kan ses på www.skoleprat.no 

 

 

Konstituering av nytt FAU: 

              Leder – Karin Valvik 9A 

             Nesteleder – Anpu Rashasingham 9A 

   Sekretær – Kelly Hunter 9B 

 

Møtet ble da avsluttet slik at medlemmene kunne dra videre til åpent foreldremøte på 

Haugenstua skole med Kunnskapsministeren Thorbjørn Roe Isaksen. 

 

Møtetider: 17:30 – 19:30 (evt 19:00)   

Neste møte: 16.november onsdag kl 17:30 

 

Referent: Kelly Hunter 

 

 

 

 

 

 


