
FAU-MØTE GRUNERLØKKA SKOLE          21. MARS 2017 KL 19 - 21 
Dette FAU-møtet var skoleårets femte FAU-møte. 

 
1. Ønske velkommen v/ FAU-leder Birgitte Schøtt Christensen. Registrere de fremmøtte. 

Vi var 14 fremmøtte FAU-representanter. 

2. Godkjenning av innkalling og konstitusjon av møtet, samt gjennomgang av forrige møtes 
referat. Dette ble godkjent og gjennomført. 
 

3. Gjennomgang av elevundersøkelsen v/ rektor Ellen 

Elevundersøkelsen er for 5. – 7. trinn og er en anonym undersøkelse. 211 respondenter på skolen. 

Sammenligner 2015 / 2016. Gir et bilde av elevenes trivsel på skolen, det sosiale miljøet i klassen, 

lærerens veiledning, målene i de ulike fagene, fremgangsmåte, kunnskap & motivasjon, 

utviklingsmål, hjemmets oppmuntring i skolearbeidet, regler på skolen, mobbing og trivsel. Elevene 

har vurdert spørsmålene på en skala fra 0 – 5. Områdedirektøren for vår skole melder om at 

Grünerløkka skole har en god økning på skalaen angående læring, sammenlignet med andre skoler i 

området. 

Skolen har et eget program for å øke trivsel – «Læring & glede» for å øke den sosiale trivsel hjemme 

og på skolen. Det avholdes elevsamtaler 2 ggr i året for å avdekke sosial trivsel og mobbing. Møter 

med foreldre dersom det avdekkes behov for forbedring av adferd mellom barna. (Vedtak 9.3). 

Se også skolens hjemmeside, med handlingsplan for oppfølging av «Læring og glede». 

Rektor forteller at skolen jobber med trivsel hele tiden. Det er viktig at vi har dialog mellom skole og 

hjem og sier ifra dersom det er mistanke om at elever mistrives eller trenger ekstra oppfølging. 

Skolen er fornøyde med undersøkelsen. Det er fint at elevene opplever at det er en positiv endring 

på mange av punktene. Du kan finne elevundersøkelsen og resultatene i sin helhet på skolens 

nettside. 

Utdanningsetaten og «Utvikling av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen i Oslo» - rapport 
utarbeidet av Deloitte: 
Analyse av skolen, demografien, det sosioøkonomiske, særskilt språkopplæring, utdanning, inntekt, 
beboersammensetning. Statistikken og medianen fremkom ikke godt nok i forhold til gjennomsnittet 
i vår bydel.  
Påvirker penger og tilskudd til skolen. Sagene og Lakkegata har ganske likt sammenligningsgrunnlag 
som vår skole. Skolene samarbeider og kommuniserer seg imellom angående vedtakene. 
Vi får tildelt litt mindre (50 000,-) i år enn forrige skoleår, dersom forslagene fra Deloittes rapport blir 
vedtatt. 
 
Annen informasjon fra rektor: 
Tilgang på ukeplanene 
Ukeplanene skal legges på skolens hjemmeside fra nå: 
https://grunerlokka.osloskolen.no/nyhetsarkiv/ukeplaner-pa-hjemmesiden/ 
 
Foreldre som ønsker ukeplan som ranselpost, må si ifra til respektive kontaktlærer. 
 

https://grunerlokka.osloskolen.no/nyhetsarkiv/ukeplaner-pa-hjemmesiden/


Skolefanen – elever fra alle klassetrinn har laget flotte fane-forslag til ny skolefane. Elevråd og lærere 

har evaluert forslagene og kommet frem til et flott og symbolsk utkast til skolens nye skolefane. Vi 

håper Flaggfabrikken kan få den ferdig til den 17. mai.  

 
Ny modell for elever på 1. – 2. trinn:  
Skolen legger opp til at vi skal ha 4 grupper på 1. – 2. trinn, før klassene på 3. trinn blir delt opp i 3. 
grupper. 
Skolen utlyser 2 nye faste stillinger. Har 90 søkere til stillingene. 
 
 
4. Ønske om mobilforbud 
FAU ønsker mobilforbud på skolen fra man går inn av porten, til man går ut av porten. 
Skolen mener de ikke har kapasitet til å følge opp barnas mobilbruk før det ringer inn. 
Forskning viser at det tar 20 min fra eleven legger fra seg mobilen, til de har fullt fokus i timen. Vi 
ønsker at barna skal ha det fint sosialt, møte hverandres blikk og ha det trivelig sammen i skole og 
AKS tiden, uten at de skal påvirkes av mobilbruk innenfor skolens område. 
 
FAU ønsker å fremme sak ovenfor Driftsstyret om at elevene skal ha mobilen slått av i sekken fra  
kl 08:15 – 17:00, innenfor skolens porter.  
Foreldre som har innspill angående dette, må gjerne sende en epost til faugruner@gmail.com innen 
neste FAU-møte i mai.  
 
 
5. Status arbeidsgruppene 
 
Skolemiljøgruppa 
Nytt kjøkken og lydanlegg er nå på plass i Festsalen! 
 
Nærmiljøgruppa 
Gruppen jobber med følgende: 
Lysregulert skilt i Toftes gate, utenfor skolen.  
Trikkens hastighet 
Forsøpling 
Skolevei 
Belysning  
Be om innsyn i Plan & Bygg sine planer for området. 
Konseptutredningsplan for Grünerløkka er klar. Vi kikker på den på neste FAU-møte. 
Gruppa oppfordrer alle til å melde inn saker og observasjoner til ByMiljø-appen eller 
http://bymelding.no/Innmelding.aspx 
 
Fanegruppa 
Ny fane er snart klar! 
Et vakkert og symbolsk bilde tuftet på vennskap, læring, bokstaver og annen symbolikk; utarbeidet av 
barna. Elevene har vært engasjerte og hatt det gøy i prosessen. 
Motto gjenstår. 
Flaggfabrikken skal lage silketrykk og ferdigstille skolefanen. 
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6. Eventuelt 
 
Folkemøte 
Torsdag 27. april kl. 19:00. 
FAU på Grünerløkka skole ønsker å snakke om hvordan vi kan skape et trygt og godt nærmiljø for 
barn og unge. 
 
Vi har invitert bydels- og kommunepolitikere, bydels-administrasjon, politi og forebyggende 
kommunale tjenester til en konstruktivt paneldebatt om hvordan vi kan samarbeide om å finne 
løsninger og skape trygghet slik at barnas hverdag ikke begrenses. 
 
Hold av datoen og vær velkommen til møte! 
 
Jubileum 
Dælenga Idrettsplass har 100 års jubileum i år. Stiftet i 1917. Det skal markeres senere i år. 
 
Driftsstyret 
Varamedlemmer x 2 trengs til Driftsstyret. 
Vi nominerer Arild Anda og Rikke Hunsbeth. 
 
Kommunikasjon hjem / skole 
Dersom det skjer noe utenom det vanlige i skole / AKS tiden, så forventer FAU at skolen kontakter og 
informerer barnas foresatte samme dag. Vi forventer å bli informert når hendelser oppstår. 
Det har blitt meldt inn noen saker i senere tid, hvor barn har blitt utsatt for mobbing på skolen, og 
foresatte ikke har blitt informert om hvilke grep skolen har valgt å ta. 
 
Dersom kontaktlærer er borte fra klassen over lengre tid, forventes det at både barn og foreldre får 
vite om hva som blir klassens rutine i den perioden det måtte gjelde. Undervisningsinspektør bør ta 
grep og informere. 
 
Lignende saker ble referatført og diskutert i FAU i oktober.  
Rutiner angående kommunikasjon skole / AKS/ hjem må skjerpes.  
 
Dagravning 
Dagravning iverksettes i slutten av april måned. FAU håper og at det gode engasjementet, som har 
vært rundt det positive og forebyggende tiltaket i regi av foreldrene ved skolen, vil skape 
engasjement og godt oppmøte utover våren. 
 
 
Neste FAU-møte på Grünerløkka skole avholdes den 23. mai fra kl 19 – 21. 

 

Oslo, den 27. mars 

På vegne av FAU-styret, 
Line Raaen  
Sekretær og FAU-representant for 2C 
 

Fint om alle FAU-representanter sender dette referatet videre pr epost til respektive foreldre i deres 

klasse, samt til kontaktlærer. 


