
Referat FAU-møte 6. november 2018 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 

2B Helene Sverdrup Dahl 

2C Siri Støren Anonsen 

3B Julia Matarazzo Holst 

3C Anna Viveka Dahl 

4A Patricia San Miguel for 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 

6B Vera Blokkum Pedersen 

6C Marius Rolf Finstad 

7B Emmanuelle Kernen 

7C Bettina Iren Frydeborg Jacobsen 

Ikke til stede:  

2A Per Henrik (Pete) Mohn, 3A Hedda Heyerdahl Braathen, 6A Vibeke Wingerei, 7A Kari 

Mette Elvrum Buer 

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

Dagsorden: 

1- Velkommen ved ny FAU-leder Patricia San Miguel.  

 

Det er tre nye FAU-representanter etter skolestart. Oppdatert liste over alle FAU-

representanter og medlemmer i de ulike komiteene ligger på skolens hjemmeside – Om 

skolen - Råd og utvalg/FAU https://grindbakken.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/  

2- Orientering fra helsesøster, Perle A. Hjelland  

Perle startet i høst i 100 pst stilling. Hun har jobbet med å gjøre seg synlig på skolen – 

besøkt klassene, hengt opp informasjon osv. Hun mener det er viktig med en åpen dør. 

 

Planen hun har for de ulike trinn er som følger:  

https://grindbakken.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/


1. trinn: Skolestartundersøkelse. Temaer for samtalen er trivsel, venner, kosthold, 

søvn og søvnvansker, fritidsaktiviteter, familieforhold, tannhelse, vold mm. Det 

tas høyde, vekt, hørsel- og synstest. 

2. trinn: Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-

IPV) 

3. trinn: Måling av høyde og vekt, undervisning om kosthold og hygiene. Tilbyr råd 

og veiledning. 

5. trinn: Undervisning om psykologisk førstehjelp, undervisningsopplegg over 4 t. 

Perle har prøvd opplegget som student, også samarbeidet med Solveig Raknes 

som har utviklet opplegget. Stikkord er bl.a. røde og grønne tanker. Begynner i 

jan/feb. 

6. trinn: Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder (MMR), 

undervisning om seksuell helse, pubertet, forelskelse, grensesetting 

7. trinn: Tilbud om vaksine til jenter og gutter mot papillomavirus (HPV) totalt 2 

doser. 

Helsesøster tilbyr dessuten individuelle samtaler. Som oftest er det foreldre som tar 

kontakt, men barn kommer også selv eller lærere tar kontakt. Hun har en liste med 

barn som hun henter ved ledig tid. Hun jobber med å bli ferdig med 1. trinn for å få 

bedre tid til dette. Aktuelle tema er f.eks. skilte foreldre, vektproblematikk, 

sinnemestring. Jobber med åpne spørsmål, "Hei-spill", hører på hvordan barna har 

det. Kan ikke gå ut og hente barn, kontakt går alltid via foreldre med mindre barna 

kommer selv.  

Når det gjelder småskader ol., er det viktig at lærerne også kan sette på plaster, slik 

at hun får bedre tid til samtaler og andre oppgaver. 

Lusekampanje gjennomføres 2 g/år. Helsesøster som har ansvar for dette, ca rett før 

høstferie og vinterferie. 

Dersom hun mener barn bør følges opp av psykolog, tar hun kontakt med foreldrene, 

og skriver deretter brev til fastlege som henviser til BUP. Etter jul kan hun ta det 

direkte med BUP. Skolen kan også bli involvert, men helsesøster har taushetsplikt, tar 

ikke opp saker med skolen uten samtykke fra foreldrene. 

Det ble stilt spørsmål ved om det er aktuelt med et opplegg for 7. trinn med fokus på 

overgangen til ungdomsskolen. Dette kommer an på kapasitet og opplegg. 

Det er tatt opp ønsker om jentegrupper i enkelte klasser. 

3- Orientering v/rektor, Siri E. Mohr  



a) Rektor startet med å ønske Patricia velkommen som ny leder av FAU. Hun viste til 

innlegg fra helsesøster og til at det er behov for 100 pst stilling. Det er økt fokus 

på psykisk helse, dette kommer inn på læreplanen. 

 

b) Rektor skal gå av 1. mars etter nesten 24 år i stillingen. Søknadsfrist for stillingen 

går ut i disse dager. Det har vært problem med rekruttering til rektorstillinger. Nå 

er det seks skoler som utlyser stillinger samtidig. Prosessen skal forhåpentligvis 

være ferdig før jul.  

 

c) Personale og lærertetthet: Krav om økt lærertetthet gjelder 1.-4. trinn. Det ble 

ansatt to nye lærere fra august. Kommet langt på vei, men er ikke helt i mål. Nye 

stillinger blir stadig vekk lyst ut, en lærer går av med pensjon etter jul. Det er et 

stort ansvar å være kontaktlærer, skolen har mange dyktige faglærere, helheten 

er viktig – inkludert bevegelse, musikk, kunst og håndverk. 

 

d) FN-dag: Rektor og FAU-leder undertegnet Grindbakken skoles vennskapsavtale 

sammen med elevrådsrepresentanter (se egen sak om dette på skolens 

hjemmeside).  

 

e) Elever har vært på besøk på Litteraturhuset, Espen tegneserieskaper har vært på 

besøk på skolen i regi av Den Kulturelle Skolesekken. 

 

f) Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk har vært avholdt på 5. trinn.  

Resultatet er ikke offentlig enda. Elever på 8. trinn fra Grindbakken har gjort det 

svært bra i matte og i lesing, i engelsk meget bra. Dette kullet gjorde det også 

svært bra på nasjonale prøver 5. trinn.  Noen elever mestrer ikke basiskunnskaper 

og skolen trenger mer hjelp fra foreldre, men har forståelse for at det kan være 

vanskelig i en travel hverdag. 

 

g) Leirskolen for 7. trinn var vellykket, fornøyde barn. 

 

h) 5. trinn har hatt besøk fra barnevernet for å informere om hva de jobber med. 

 

i) Svømming: 4. trinn skal ha svømming i 20 uker, så å si alle gymtimene går med til 

dette. 

  

Rektor svarte på spørsmål fra FAU: 

 

j) Driftsstyret: Skolens høyeste organ. Møtereferater ligger på skolens hjemmeside. 

Det avholdes fem møter i året, ca. en uke etter FAU-møtet. Det er behov for en 

FAU-representant til styret fra 2019. Vervet innebærer lite arbeid. Håper dette er 



klart til neste møte den 14. november. Alle ble oppfordret til å vurdere dette og gi 

beskjed til Patricia dersom det er aktuelt. 

 

k) Skolens kanalplan: Alle skoler skal ha dette fra 2017. Dreier seg om en 

kommunikasjonsplan, f.eks. bruk av portal og skolemeldingsapp, informasjon som 

skal være tilgjengelig på hjemmesiden osv. Planen må justeres/oppdateres ved 

behov. 

 

l) Parkering/rundkjøring: Skolen har vært i kontakt med Grindbakken barnehage om 

trafikksituasjonen. Gitt beskjed om at alle kan parkere inne på de ansattes 

parkeringsplass etter kl. 16. 

 

m) Vennegrupper: Det skal kommuniseres klart fra kontaktlærer på foreldremøter at 

dette anbefales. Kan vise til FAU sin anbefaling. 

 

n) Gjenglemte klær: Det er greit for skolen at gjenglemte klær kan gis til korpset for 

salg på loppemarked, så lenge korpset sørger for lagring. 

4- Godkjenning av referat fra FAU-møtet 06.09.18 og dagsorden. 

Ingen merknader. 

5- Nytt fra FAU-styret ved leder 

a) Patricia anbefalte å lese om FAU på skolens hjemmeside. Her ligger det mye 

nyttig informasjon, bl.a. hva FAU skal gjøre. Se for eksempel om foreldreinnsats 

1.-7. trinn, tips til foreldre om godt miljø i klassen, klassekontaktenes oppgaver, 

mobilvett osv. 

 

b) Oslo KFU – foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå. Hensikten er å 

koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og 

erfaringsutveksling. Patricia har deltatt på 2 møter, og vil framover be om at 

andre stiller dersom hun er forhindret.  

 

c) Økonomi v/Cecilie 

 Regnskap 2017/2018 ble presentert. Store utgifter for FAU var bidrag til 

leirskole og buss 17. mai. FAU får 1/3 av inntekter fra Grindbakken skoles 

dag. Disse inntektene var ikke tatt inn i regnskapet. Det var usikkert 

hvordan regnskap fra Aktivitetskomiteen var behandlet. 

 FAU hadde høyere kostnader enn vanlig pga. flere donasjoner, bl.a. til 

engelskbøker. FAU har hatt et unødvendig høyt bankinnskudd og har 



derfor økt donasjoner for å redusere. Det skal til enhver tid være en buffer 

på kr 100 000.  

6- Status på arbeidet i de ulike komitéene 

a) Julekomité: Godt i gang med forberedelser til Juleshow 9. desember, to 

forestillinger samme dag. Invitasjon til forestillinger sendt ut, påmelding via 

deltaker.no. 1.–4. trinn skal være foreldrevakter. Billetter blir sjekket i år, 

publikum må ta med utskrift eller bekreftelse på at billetter er betalt. Dette har 

bl.a. en side til brannsikkerhet. 

 

b) Trafikkomité:   

 Trafikkagenten-app: Det kom inn 79 meldinger for Grindbakken skole. 

Disse gjaldt bl.a. vedlikehold av vei og gangvei, busker og trær som hindrer 

sikt, og var sendt videre til respektive avdelinger i Oslo kommune. Det ble 

også rapportert om enkelte hendelser. I T-krysset Hvitveisbakken/ 

Grindbakken er det mange parkerte biler, men parkering forbudt. Her vil 

de kunne bli kontroller. 

 Sikksakk-stien: Ferdigstilles i november ved Sweco. Ny trapp monteres. 

 "Gå til skole-aksjon": FAU har fått sponset refleksvester (med reklame) og 

refleksbrikker som skal deles ut til klassene. 1. trinn har allerede fått fra 

skolen.  

 Fortau ved Skogen: Usikkert hva som skjer. 

 

c) Trivselskomité:  

 Foreldrebanken: Skal sende ut info til klassekontakter og lærere for å 

minne om denne. 

 Bruk Hue: Telenors program/foredrag rundt nettvett har tatt en pause, 

men komitéen har tatt kontakt for å opplyse om at skolen er interessert i 

å delta på framtidig opplegg.  

 Bursdagsfeiring/gaver: Det har kommet forslag om å sette grense for hvor 

mye gaver skal koste. Vanskelig å bestemme dette, mange som er uenig. 

Enighet i FAU om at anbefalinger er bra, men at hver klasse bør bestemme 

for seg. Grense på 50 kr er anbefalt tidligere fra FAU. Tips til 

gjennomføring kan være å slå sammen bursdager for å feire sammen, 

spleise på gave osv. Lokale i Voksen flerbrukshall kan f.eks. leies for 1000 

for hele klassen. FAU legger ut en anbefaling som gjelder bursdager på 

hjemmesiden. Komitéen følger opp dette.  

 Avslutning for 7. klasse: Skolen ønsker lavterskel tilbud, jf. tidligere FAU-

møter. Komitéen har undersøkt mange ulike alternativer. Det blir 84 

personer pr. klasse når foreldre skal være med. Musikkrommet blir trangt, 



det er plassproblemer med catering, foreldre er ikke interessert. Tilbud fra 

restauranter i nærområdet ligger på ca 350 - 450 pr. pers. Den eneste 

måten å få ned kostnaden for hver familie på er at foreldre ikke er med. 

Forslag om å endre avslutningsfesten for kommende trinn settes på FAU-

agenda til våren. 

 Helsesøster: Prøver å finne en bedre løsning for venterom, som i dag deles 

med AKS-ansatte, gjøre det hyggeligere der. 

 FAU har mottatt henvendelser som gjelder sosiale utfordringer i enkelte 

klasser, der foreldre og elever har opplevd at skolen ikke i tilstrekkelig 

grad har bidratt til å løse konflikter. Det kan tyde på at det er et 

forbedringspotensial på dette punktet, herunder når det gjelder 

veiledning - hva foreldre kan gjøre og forvente i vanskelige situasjoner. 

Dette vil bli fulgt opp med skolen på generelt grunnlag.   

 

d) Aktivitetskomité: Sendt ut påmelding for skiskole alpint, 5 torsdager etter jul. Tror 

det blir break-dance kurs. Vært i dialog med flere og sender ut mer informasjon i 

løpet av november for aktiviteter i 2019.  

 

e) 17. mai-komité og komité for Grindbakken skoles dag: Ikke påbegynt. For 17. mai-

komité ble det anbefalt å ha et møte i jan/feb for å fordele oppgavene og booke 

hoppeslott etc. 

7- Vedtak på eventuelle forslag/saker  

a) Det ble vedtatt bevilge kr 9 000 til nye trafikkskilt (bukker). Trafikkomiteen skal se 

på sikring av skilt. 

 

b) Det ble vedtatt å la korpset få overta gjenglemte klær som ikke blir hentet etter 

fristen som settes av skolen, for å selge på loppemarkedet. 

 

c) FAU gir skolen kr 25 000 for å dekke busstransport til leirskole (foreldrenes 

egenandel).  

 

d) FAU støtter premie i reflekskonkurranse under "Gå til skolen-aksjon" 

(kinobilletter til 2 klasser). 

8- Eventuelt 

a) Skolebudsjettet: FAU har mottatt en henvendelse fra FAU ved Vinderen skole som 

har engasjert seg i det de oppfatter som en vanskelig økonomisk situasjon for 

skolen, og er aktive på mange områder, bl.a. mot politikere i kommunen. De 

ønsker å komme i kontakt med FAU på andre skoler for å utveksle erfaringer og 



stå sterkere sammen. Patricia ønsker tilbakemelding dersom noen ønsker å 

engasjere seg i dette, henvendelsen er også videresendt til Driftsstyret. Styret 

følger opp saken. 

 

b) Facebookgruppe: Gruppen er for foreldre ved Grindbakken skole. Den er av ulike 

årsaker lukket, og flere er usikre på hvordan de skal få tilgang til gruppen. Styret 

vil gjøre den åpen i 1 uke slik at de som ønsker kan melde seg inn selv. Det vil bli 

kommunisert tydelig når dette skjer. Ellers skjer tilgang ved invitasjoner, gjerne 

fra klassekontakter.  

 

c) Kjøleskap for matbokser: Det har vært uttrykt ønske om kjøleskap fra 1. trinn. 

Styret har undersøkt dette, men det er mange ulike problemer knyttet til dette, 

bl.a. plassmangel, samt at det er løpende utgifter som må dekkes. Det anses 

derfor ikke aktuelt å forfølge saken videre. Skolelyst-ordningen ble sjekket, dvs. 

mulighet for å kunne tilby flere matvarer enn bare melk. Imidlertid er det heller 

ikke plass til kjøleskap for annet enn melk, og det er ikke mulig å utvide 

ordningen. FAU anbefaler matbokser med kjøleelementer (finnes flere steder, 

bl.a. hos Jernia, Traktøren osv.) 

 

d) Tilbud i AKS-tiden: AKS har et tilsynelatende redusert tilbud om mat/varmmat 

sammenlignet med tidligere, det samme gjelder tilbud om aktiviteter og 

ekskursjoner. Vi inviterer AKS til å komme på neste møte for å høre mer om dette 

og presenterer ulike spørsmål på forhånd. 

  

Neste møter i FAU blir 22. januar, 5. 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 


