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REFERAT FAU-MØTE 07.11.2017  - kl. 1900-2100 

Til stede FAU-representanter:  
 
Per Henrik (Pete) Mohn (1A) 
Eli Wahlstrøm (1B) 
Siri Støren Anonsen (1C) 
Tine Søland (2A) 
Monique E. E. Erard (2B) 
Monica Nordløkken (2C) 
Rune Skjerve (3A) 
Trine Wiig Hage (3B) 
Cecilie Tollefsen (3C) 
Kristine V.T. Dehli (stedfortreder) (4A) 
Anniken Mordal (4B) 
Marianne T. Nilsen (stedfortreder) (4C) 
Henriette Orholm (4D) 
Beatrice Dankertsen Hennyng (5B) 

Patricia A. Castro San Miguel (6B) 
Bettina Iren Frydeborg Jacobsen (6C) 
Pernille Ziegler (7A) 
Cathrine Fongen (7A) 
Marianne Rytter Huseby (7A) 
Ranveig Almaas, (stedfortreder) (7B) 
Caroline Moen Nergaard (7C) 
 

I tillegg møtte: 
Siri Mohr, rektor 
Astrid V. Trandum, helsesøster 
Ledelsen, tre representanter, fra elevrådet

 

Ikke til stede: representanter fra 5A, 5C og 6A 

1. Velkommen ved FAU-leder, Cathrine Fongen. 

2. Godkjenning av referat fra FAU-møtet 12.09.2017, møteinnkalling og dagsorden. 

3. Besøk av representanter fra det nye Elevrådet ved skolen.  

FAU hadde invitert det nye elevrådet til møtet og ønsket tilbakemeldinger på tre 
spørsmål. Her er tilbakemeldingene - med elevenes egne ord:  

Hva mener dere at FAU bør bruke penger på?  

• Sosiale tiltak som leirskole, klasseturer i tillegg til listen under som er mer 
praktiske ting. 

Har dere en ønskeliste hvor det dere ønsker dere aller mest står øverst? 

• Flere lekeapparat; husker, lekehus, sklier, sandkasse, bøtter og spader, 
dumphuske.  

• Engelske bøker i biblioteket, nye fotballnett, stylter, nytt/flere sykkelstativ.  

• Digital klokke i klasserom, digital klokke i lille skolegård.  

• Skøytebane bak AKS.  

• Egen fargeskriver til elevene. 

Hva mener dere vi foreldre kan gjøre for at skolen skal bli enda bedre? 

• Vanskelig spørsmål og det er jo positivt. Vi føler skolen er bra som den er. 
Men det er viktig at foreldrene prioriterer og stiller opp for å gjennomføre spill-
kvelder og vennegrupper.  

• Det er bra for miljøet om foreldre er med å arrangere felles ting på de ulike 
trinnene som klasse-disco, Halloween-feiringer m.m.  

• Å ha god kontakt med alle på trinnet er viktig når man f. eks blir delt opp i ulike 
klasser på ungdomsskolen. 

Elevene viste også frem plakatene med skolens 6 sosiale mål: respekt, glede, samarbeid, 
vennskap, ansvar og trygghet.  
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Disse ble presentert for hele skolen på FN-dagen. Det er laget plakater med fokus på hvert 

mål. Disse henges opp på skolen. Det er et nytt mål hver 2. måned.  

Styret ser på tilbakemeldingene med ønsker fra Elevrådet og legger frem en sak 

med forslag til vedtak for på FAUs neste møte den 23. januar. 

4. Orientering fra rektor, Siri Mohr 

− Nasjonal prøve 5. trinn ble gjennomført i oktober. Resultatet har kommet i 

dag. Det blir digital Osloprøve for 6. trinn i november. Før var det 7. trinn som 

hadde Osloprøven.  

− I hele høst har det vært arbeidet mye med Årsplaner. Det er også gjennomført 

faglige interne kurs hvor personalet har delt erfaringer med hverandre om 

hvordan de arbeider. Det er 6 nye lærere ved skolen som alle skal i løpet av 

året gjennomføre et 50 timers kurs for nyansatte.  

− Ledelsen ved skolen har vært på seminar sammen med ledelsen ved alle 

skoler innen vår skolegruppe F.  

− Driftsstyret har hatt to opplæringsblokker. Arbeidet med Strategisk plan 2018-

2021 begynner snart. Frist for plan og budsjett er 20. januar 2018.   

− Det arbeides kontinuerlig med det psykososiale miljøet ved skolen. Verktøy 

som brukes er Ordensreglementet, Handlingsplan mot mobbing samt Sosial 

kompetanseplan (se punkt 3b). Det skal være trygt og godt på skolen.  

− Oslo kommunes nye Mobbeombud, Kjersti Owren, kommer på besøk til 

Grindbakken skole 24.01. 2018. Hun vil treffe elvene på formiddagen, 

personalet på ettermiddagen og foreldrene om kvelden (ca. kl 1800-1930). 

Mer informasjon om dette kommer. 

 

5. Informasjon fra skolens helsesøster, Astri V Trandum 

− Helsesøster fortalte hvilke oppgaver hun har som helsesøster ved skolen og 

det er mange oppgaver som faller innenfor hennes jobb. Veileder for 

skolehelsetjenesten følges. «Bli-kjent-møte» med elev og foreldre i første 

klasse. I andre klasse er det vaksine for alle elever (DTP-IPV-vaksine: difteri, 

stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt). Vekt og lengde følges opp i 3. klasse, 

samt samtaler med elever i grupper om suverenitet over egen kropp, 

pubertetsundervisning i 6. klasse og Human papilloma virus/HPV-vaksinasjon 

i 7. klasse. 

− Hver vår arrangeres «skilsmissegrupper» for elever som lever i hjem hvor 

foreldre har skilt lag. 

− Helsesøster har taushetsplikt. 

− Helsesøster har kun en 50% stilling ved skolen. Hun er til stede mandag, 

onsdag og fredag. Det er ikke optimalt med tanke på antall elever som er på 

Grindbakken. Helsesøster får ikke mulighet til å følge opp alle elever på den 

måten hun gjerne skulle ønske og som hun ser det er behov for på skolen. 

FAU-representanter spurte om det er noe vi kan bidra med for å få økt 

stillingsprosenten til helsesøster. Svaret var at det er svært dårlig økonomi i 

Vestre Aker, så de alt for få kandidatene som finnes søker seg til andre deler 

av byen hvor det er bedre betalt. Dersom FAU ønsker å bidra må beskjeden 

om behovet sendes videre til ledere og beslutningstagere. 
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6. Foreldrebanken ved ansvarlig, Monica Nordløkken 

− Foreldrebanken er nå digitalisert. Det vil si, det er opprettet et nettskjema hvor man 

kan registrere sin kunnskap (f.eks. et fagområde eller en hobby) som man er villig til å 

dele med sitt/sine barn(s) klasse(r) eller klasser ved hele skolen. Mer informasjon og 

skjema til utfylling finnes på FAUs side: https://grindbakken.osloskolen.no/om-

skolen/rad-og-utvalg/fau/  

 

7. Status arbeid ulike komiteer: 

Trafikk-komiteen:  

− GÅ - TIL - SKOLEN MED REFLEKS. 2. til 7. trinn. Uke 47 + 48. Det er oppstart 

mandag 20. november. Skriv blir sendt både på epost samt at det kommer som 

ranselpost. FAU spanderer kinobilletter til 2 klasser (en klasse på 2. – 4. trinn og 

en klasse på 5.-7. trinn) som etter to uker har høyest prosentvis deltagelse. 

 

− Det er gitt rammetillatelse til å bygge ståltrapp fra Jerpefaret til Grindbakken! 

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201

407139 . Det har Fylkesmannen bestemt. Det betyr at det endelig blir trapp 

i ”Sikksakk”-stien! Og forhåpentligvis vil dette forbedre skoleveien til mange av 

barna på skolen. På grunn av praktiske årsaker vil byggingen av trappen trolig 

påbegynnes til våren. 

 

Julekomiteen: 

− Invitasjon til FAU julekonsert søndag 3. desember er sendt ut. I år er begge 

forestillingene på en og samme dag, kl. 1400-1600 og kl. 1700-1900. Det er 

mange som har meldt seg på og deltagerne representerer alle alderstrinn.  

 

− Det ble ytret ønske om at informasjonen om komitéen deler tidspunkter og planer 

så tidlig som mulig - slik at alle får det med seg og kan sette det inn i den travle 

familiekalenderen.  

 

Aktivitetskomiteen:  

− Det er 6 aktiviteter (kordelek, tegning, alpin/snowboard, golf, seiling og 

breakdance) som følges opp videre. Neste påmeldingsfrist er 20. november for 

alpin/snowboard i regi av Oslo Vinterpark skiskole. Det er litt varierende erfaring 

med utsendelse av informasjon fra klassekontakter.  

− Komiteene for 17.mai og Grindbakken skoles dag har foreløpig ikke påbegynt 

arbeidet. 

 

 

https://grindbakken.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/
https://grindbakken.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/
http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201407139
http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201407139
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Trivselskomiteen: 

− Savner fortsatt et verktøy i skolen som gjør det lettere å møte og ta tak i 

situasjoner som er vanskelige på skolen. Komiteen har sett på et verktøy som 

heter Klassetrivsel (www.klassetrivsel.no). Verktøyet benyttes både ved 

Lysejordet og Svendstuen skole og erfaringene er gode. Dette er et verktøy først 

og fremst til nytte for lærerne. Komitéen undersøker med lærerne på Grindbakken 

om dette kan være et verktøy de tror de kan ha nytte av. Komitéen ser også 

nærmere på hva det eventuelt vil koste å få tilgang på verktøyet.  

− Det er viktig å huske på at foreldre og lærere skal gripe inn hvis de oppdager noe 

som kan oppleves som mobbing. 

− Det er ønskelig at skolen har en Helsesøster som er tilstede for barna og 

komitéen mener stillingsprosenten ved Grindbakken skole er for lav i forhold til 

normen. Normen tilsier at man har en 100% helsesøster-stilling per 300 eleverer. 

Grindbakken skole har omlag 540 elever og har kun en 50% stilling, når det 

egentlig skulle vært nærmere 2 hele stillinger. 

 

8. Status økonomi ved økonomiansvarlig Anniken Mordal. Punktet gikk ut pga tidsnød, 

men det var ingen store ting å melde. 

 

9. Eventuelt.  

− FAU-representanter oppfordres til å delta på Oslo KFUs neste møte den 15. 

november på Fagerborg skole. 

− Grindbakken skoles Driftsstyret trenger et nytt foreldremedlem fra nyttår, samt 3 

vararepresentanter. Foreldre oppfordres til å meldes sin interesse. 

Representantene velges for to år. 

 

Vedtak 

− Det sendes brev fra FAU til skolens Driftsstyre med forslag om å øke 

helsesøsterstillingen ved skolen fra 50% til 100%, fra og med neste år. 

− Styret ser på innspill fra Elevrådet angående deres ønsker og legger frem sak på 

neste FAU-møte. 

− Styret søker etter foreldrerepresentanter til Driftsstyret. 

− FAU ser på om det finnes/hva som finnes og gjelder av etiske retningslinjer for 

eventuell sponsing av gaver til skolen. 

 

Ref/Tine Søland 


