
Referat FAU-møte 5. februar 2019 kl. 19.00-21.00 

Til stede - FAU-representanter og foreldrerepresentanter: 

1A Mads Skjelberg Gundersen  

1B Ingrid Helene Garmann Østensen 

1C Cathrine Marie Bjerke Thjømøe 

2A Per Henrik (Pete) Mohn 

2C Siri Støren Anonsen 

3A Hedda Heyerdahl Braathen 

3C Anna Viveka Dahl 

4A Rune Skjerve 

4B Trine Wiig Hage 

4C Cecilie Grahl-Madsen Tollefsen 

5A Kristin Skisaker 

5B Henrik Emil Høyerholt 

5C Nina Berg 

5D Heidi Noelani Rüppel 

6A Vibeke Wingerei 

6B Vera Blokkum Pedersen 

6C Marius Rolf Finstad 

7B Emmanuelle Kernen 

7C Bettina Iren Frydeborg Jacobsen

Ikke til stede:  

2B Helene Sverdrup Dahl (representert av Cecilie Tollefsen FAU 4C), 3B Julia Matarazzo 

Holst, 7A Kari Mette Elvrum Buer 

Rektor Siri E. Mohr var tilstede under pkt. 1-3. 

Dagsorden: 

1. Godkjenning av referat fra møtet 06.11.18 og av innkalling 

Referat og innkalling ble godkjent uten merknader. 

 
2. Orientering fra leder av AKS, Maria Bruusgaard   

Maria orienterte generelt om hvordan Aktivitetsskolen jobber og svarte på spørsmål. 
Informasjonen blir gjengitt stikkordsmessig i det følgende. 



Aktiviteter blir bestemt på bakgrunn av flere faktorer, bl.a. gjeldende rammeplan, 
lærerplaner, timeplaner og behovene til den aktuelle barnegruppen. Det jobbes for å 
knytte aktivitetene enda mer opp mot de aktuelle tema som gjennomgås på skolen til 
enhver tid. AKS har leksetid fra 2. klasse.  

Aks har ikke påmeldingsaktiviteter, fordi barna ikke alltid har lyst til å gå på 
aktiviteter som foreldrene melder dem på. 
   
Betalingsaktiviteter er kun i regi av FAU. Det er godt samarbeid om for eksempel 
skiskole.  
 
Frilek anses som viktig, og er enestående med tanke på de mange ferdigheter som 
kan utvikles gjennom leken.  
 
Aktiviteter i ferier er som regel ekstra spennende. I planleggingen tas det hensyn til 
alder og gruppe. 
   
Mat skal være et mellommåltid etter lunsj. Matpenger tilsvarer 2,55 pr dag pr elev.  
Mat som ikke spises skal veies som et tiltak mot matsvinn. Det jobbes mot større 
variasjon, og på sikt en 6 ukers meny. Matlaging krever ressurser personalmessig. På 
denne bakgrunn er det én fast matdag, frukt og grønt de andre dagene. I 2.-4. klasse 
er det matlaging med fokus på sunn mat. Andre Aktivitetsskoler kan ha valgt 
annerledes, men de fleste i området gjør dette på samme måte som Grindbakken.  
 
Det er ikke aktuelt med kjøleskap til matbokser, Aks anbefaler matbokser med 
kjøleelement.  
 
Aks legger iblant ut informasjon på Facebook, men legger ikke ut bilder av barn hvor 
de kan gjenkjennes. Ukeplaner legges ut på skolens hjemmesider. 

3. Orientering v/rektor, Siri E. Mohr  

a) Nasjonale prøver  

Det er nasjonale prøver på 5. og 8. trinn. Det er viktig å formidle at man også må 
se på andre vurderingsformer og prøver for å få et korrekt bilde av 
kunnskapsnivået til den enkelte.  

Resultater fra 2017 og 2018 for årskullene ble sammenlignet. Det gjelder 
Grindbakkens tidligere elever på 8. trinn.    

Sterke resultater for begge trinn, spesielt i regning, men også lesing. Fortsatt i 
engelsk det er størst forbedringspotensiale. Resultatene er tilgjengelige på 
www.minosloskole.no   

I en uoffisiell vurdering fra Akersposten ble Grindbakken rangert som nr. 3 blant 
barneskoler i vårt område.  



Det er viktig å ha fokus på områder elevene lykkes med når resultatene 
gjennomgås. Viktig hvordan tilbakemelding gis.  

b) Elevundersøkelse i desember  

Undersøkelsen omfattet 5., 6. og 7. trinn i hele landet. For Grindbakken var det 
gode resultater på ulike spørsmål, bl.a. trivsel, støtte fra lærer, mobbing. Skolen 
ser på tilbakemeldingene klassevis og bruker resultatene for å se hvor det er 
behov for ekstra innsats. Spørsmål knyttet til faglig utfordring skal skolen se 
nærmere på, da resultatet har gått ned fra 4,3 i 2017 til 4,0 i 2018 
(gjennomsnittet i Oslo var 4). Til spørsmål om elevdemokrati gikk resultatet ned 
fra 4,2 i 2017 til 3,9 i 2018 (gjennomsnittet i Oslo var 3,6). 

c) Div. informasjon:  

 Bente Kvam er ansatt som ny rektor, hun begynner med intervjuer av nye 
lærere.  

 Therese Friis Rølles er ansatt som ny assisterende rektor. 

 Det er plan om en platting bak containerne for kildesortering, håper det er 
klart til skolestart. 

 Musikklærer og kordirigent Gunn Sørlie Gjone er tildelt Vestre Akers 
kulturpris for 2018. 

 Det blir Bokuke i uke 13. – Plangruppa lager opplegget. 

 Nettvettmøte for 4. trinn avholdes 21. mars.  

 Skolen har signert kontrakt med nytt IT-firma, etter anbudskonkurranse 

 Websak er innført som nytt administrasjonssystem i Osloskolen. Skolen får 

ny epost: https://grindbakken.osloskolen.no/nyhetsarkiv/ny-adresse/ 

 Skolen skal minne lærerne om å bruke Foreldrebanken i undervisningen. 

d) Oppfordringer til foresatte: 

 Ta kontakt hvis elever har vonde opplevelser sosialt, ved å ringe eller 
sende e-post til kontaktlærer, kontoret eller sosiallærer. Skolen har ikke 
eget skjema for å melde fra hvis saker oppstår, men det står en del info på 
hjemmesiden. Oppfølging av dette er en prioritert oppgave. Dersom det er 
behov kan det utarbeides en Aktivitetsplan med tiltak, som fornyes så 
lenge det er behov. Det framgår av skolens hjemmeside hvem som er 
teamleder (kontaktperson) for hvert trinn. Sigrun, Siri og Terje deler 
trinnene mellom seg.  

 Bruk Skolemeldingsapp. Med ny e-postadresse til skolen, vil det ta lenger 
tid før e-post kommer fram. Foresatte må derfor bruke telefon eller 
fraværsmelding på Skolemeldingsapp.  

 Sommerskolen for alle osloskoler anbefales – påmelding i mars. 
 

e) Avslutning og betraktninger   

Dette var Siri Mohrs siste FAU-møte, før hun går av med pensjon 18. mars etter 
24 år på Grindbakken. Hun har bakgrunn fra mange ulike skolesystem som elev og 

https://grindbakken.osloskolen.no/nyhetsarkiv/ny-adresse/


lærer; engelsk skole, Montessori, Steinerskolen. Siri delte noen betraktninger, 
bl.a. om at elevene skal bli gode mennesker, gjøre kloke valg og finne sin vei i 
livet. Innsats er viktig og den enkelte lærer har stor betydning.  

Siri har vært glad for FAU på Grindbakken skole. Foreldre ved skolen har vært 
med på å lage en viktig kultur. Hun håper denne fortsetter. 

4. Nytt fra FAU-styret ved leder 

a) Pete har gått inn som FAU sitt medlem i Driftsstyret. 
b) Oslo KFU skolegruppemøte skal avholdes 6. februar kl. 18 – Bettina og Patricia 

deltar. 
c) KFU om foreldremøte: Bruk foreldrestemmen din som klassekontakt og FAU-

representant. Ta initiativ overfor lærerne til å planlegge innhold og rammer for 
foreldremøtene. Tips til tema på foreldrestyrte foreldremøter ligger på FAU sin 
hjemmeside: 
https://grindbakken.osloskolen.no/contentassets/abc8ee1f70254126b9f5cf0f22f
6e509/tips-til-foreldre-godt-miljo.pdf  

d) Noen viktige datoer: 

 Grindbakken skoles dag: 18. juni 
e) Skolevei og vinterføre: 

 Foresatte oppfordres til å bruke www.bymelding.no (laste ned appen 
«Bymelding»).  

 Påminnelse til de som kjører: 

o Vise aktsomhet og tilpasse farten etter forholdene.  
o Fortelle barna at stoppestrekning er lenger når det er glatt.  
o Tenke på hvor vi parkerer for å være minst mulig til hinder for trafikk.  
o Unngå å kjøre på fortau.  

 Hvis noe er veldig farlig: Politiets servicenummer: 02800  

f) Økonomi: saldo er kr 206 913 pr. 5.2.19 

5. Status på arbeidet i de ulike komitéene 

a) Julekomité 

Fornøyde med Juleshow 2018. Fullt hus, noe lavere kafésalg sammenlignet med 
året før. Det må bakes mer til neste år. Veldig bra organisert. Ca. 30 000 i 
overskudd.  

b) Trafikkomité 

Har bestilt to nye skilt til droppunktene i Røsslyngveien og Hvitveisbakken som 
skal settes ut når det blir mindre snø. Litt billigere enn antatt pga reproduksjon. 
Skilt som stod ved busstopp ved Grindbakken er borte. Har noen sett det?  

https://grindbakken.osloskolen.no/contentassets/abc8ee1f70254126b9f5cf0f22f6e509/tips-til-foreldre-godt-miljo.pdf
https://grindbakken.osloskolen.no/contentassets/abc8ee1f70254126b9f5cf0f22f6e509/tips-til-foreldre-godt-miljo.pdf


Etter invitasjon fra bydelen, har trafikkomiteen overlevert en rapport med forslag 
til trafikksikringstiltak i vårt område med sikte på å øke sikkerheten på skoleveien. 
Rapporten legges ved referatet.  

Har fått melding om farlig opptreden i «Sikksakkstien»: Viktig at barna følger stien 
ned og ikke aker ut i veien. De må ikke krype gjennom gjerdet. 

c) 17. mai – komité  

Driver med kartlegging. Må få ut budskap om behov for premier. Oppfordret alle 
til å tenke på muligheter.  

d) Trivselskomité  

Bettina har vært med i Skolemiljøutvalget i 3 år. Hun har bidratt til et skriv om 
mobbing som legges ut på FAU sin side. Vi bør kanskje minne lærerne om dette 
skrivet. Foreldre (og lærere) må dessuten minnes om Foreldrebanken. Man kan 
velge om man vil stille opp kun for egen klasse eller for hvilken som helst klasse.   

e) Grindbakken skoles dag-komité  

 Ingen møter enda.  

f) Aktivitetskomité   

Oversikt over aktiviteter er sendt ut til 1. – 4. klasse, skal sende ut til øvrige. Det 
viser seg at det ikke er alle som har fått dette tilsendt fra klassekontakten. Det er 
viktig at klassekontakter følger opp og videresender informasjon, ellers mister 
elevene i disse klassene muligheten til å bli med. Komiteen skal spørre om skolen 
kan distribuere framover for å være sikrere på at informasjonen kommer fram.   

6. Vedtak på eventuelle forslag/saker  

Ingen forslag til vedtak. 

Vi vet at det kommer 17. mai, buss til leirskole vår 2019, og ønsker fra elevråd. Skolen 
har kjøpt inn fotballer m.m. Bettina hører med lekelederne om hva som er behovet. 

7. Eventuelt 

a) Toalettfasiliteter er til dels dårlige. Det mangler ofte papir og såpe, som bidrar til 
dårlig hygiene og det er behov for bedre renhold. Behov for å skifte ut 
toalettseter. Dette har vært tema tidligere også. Hvor ofte vaskes toaletter. Tiltak 
bør vurderes. Saken følges opp. 

b) Hva gjør Elevrådet: Har gitt penger til Rikshospitalets barneavdeling etter 
kantinen. De styrer lekelederne på skolen, organiserer kantine m.m.   

Neste møter i FAU blir 27. mars, 28. mai 2019.  



Dersom en FAU-representant ikke kan stille, er klassekontakt vara, evt. andre foreldre i 

klassen. Det er FAU-representantens ansvar å videreformidle dette så tidlig som mulig for 

å sikre at klassen er representert. 

 

Ref/ Vera Blokkum Pedersen 


