
Referat fau granstangen 23.11.16 

 

 

Info fra skolen: 

 

Ball – blir i februar, elevrådet jobber med saken. Foreslås at det ikke blir limousin, mot et pengebeløp 

fra skolen. Foreldrene bør få beskjed om dato så fort som mulig, også en ide om det er noe som 

ønskes at foreldrene bidrar med tidlig! 

 

Kantine – bra, allergifri tilbud nå, skolen sponser noe av kostnadene for å holde prisene nede. 

 

Storefri – utvidet med 5 min, funker bra. 

 

Leksehjelp – prøver å finne en ettermiddag, da flere foreldre opplever det er vanskelig å motivere til 

deltagelse på morgenen 

 

Skoletur – når? (eksamen tidlig eller sent?). Luftet ideen om at foreldrene kan «overta» elevene fra 

fredag til søndag. Foreldrene i 10trinn må ta initiativ til å samle seg og drøfte om de er villige til å 

jobbe dugnad for å tjene inn pengene som trengs OG være tilstede. Ber om at skolen informerer om 

sted, dato, transport, pluss kostnad for videreføring av turen fra fredag til søndag.   

Tidspunkt videre – høst? Positiv for skolemiljø, i så fall betyr det at 9.trinn bør også komme i gang 

med diskusjoner om dugnad og foreldreinnsats snarest.’ 

 

Skolemiljø – bra, skolen bruker mye tid på å følge opp, har mange samtaler med elevene 

Sosiale medier – stor bekymring, det skjer mye på kveldene / helgene som påvirker skolemiljøet på 

mandag. Foreldrene opplever det er bildedeling som er det største problemet. Ber skolen komme 

med innspill om hvilke apper som skaper utfordringer i skolemiljøet 

FAU ønsker å invitere til foreldremøte med tema nettmobbing, invitere politiet 

 

 

Charlotte Sætre, jobber på Fubiak (Furuset bibliotek og aktivitetshus) med frivillighet. Ønsker å 

formidle behovet for natteravner på Furuset. At voksne er tilstede i nærområdet, bryr seg om det 

som skjer. Fubiak ønsker å bidra til å få i gang natteravnfunksjon, og bygge på et ønske lokalt.  

Ja, FAU ser på natteravnene som noe positivt. Foreldremassen bor både på Furuset og haugen / 

Haugenstua – kan hende det bør opprettes samarbeide med natteravnene på Haugenstua også? 



Se: https://frivillig.no/frivilligsentralen-i-furuset-bibliotek-og-aktivitetshus/natteravner-p-furuset 

 

Opplever sammenheng mellom sakene natteravn og sosiale medier, i grunn dreier det seg om 

foreldreinvolvering – for å kunne bygge en god relasjon til ungdommen sin, trenger man kunnskap 

om hva ungdommene opplever – både digitalt og ute 

 

Foreldremøte: relasjoner mellom foreldre og barn – bli kjent med ungdommenes verden.  

Skolen jobber med karaktertrekk, vi opplever at «normalbegrepet» blir bredere her.  

 

Neste møte 11.januar kl18 – NB NY TID!  

Påminnelse om møte en uke på forveien, samt samme dag.    
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