
REFERAT FAU-MØTE 07.03.17  kl 1900-2130 

 

Til stede FAU-representanter:  
 
Tine Søland (1A) 
Monique E. E. Erad (1B) 
Ellen R. Braadlie (2A) 
Tonje Langseth (2B) 
Solveig Thommessen (2C) 
Line Henrikke Hiorth (3A) 
Anniken Mordal (3B) 
Lena Johannessen (3C) 
Henriette Orholm (3D) 
Emy Holta (4A)  
Beatrice D. Hennyng (4B) 
Henning Hov (4C) 
Therese Hellevik (5A) 
Patricia Andrade Castro San Miguel (5B) 
Bettina Iren Frydeborg Jacobsen (5C) 
Magritt Skjølsvold Ræder (6A) 
Cathrine Fongen (6A) 
Marianne Rytter Huseby (6A) 
Tonje S. Espinoza (6C) 
Ann Kristin Brautaset (7A) 
Kari Gutterud (7B) 
Janicke Lysklætt (7C) 
 

Ikke til stede: representanter fra 1C, 6B 
 

1. Godkjent referat fra 24.01.2017 med to kommentarer om endring. Revidert referat fra 

24.01 legges ut på nettsiden. Godkjent møteinnkalling og dagsorden. 

2. Orientering til FAU fra rektor:   

• Sak: Høringsuttalelse fra Grindbakken på forslag til ny 

ressursfordelingsmodell i Osloskolen. Rektor informerte om at dette er 3. gang 

ressursfordelingsmodellen blir revidert. Det er Deloitte AS som har utført 

arbeidet. Her konkluderes det med at Osloskolen drives på lavkost og at 

overføringen av midler til skolen kanskje er for liten. Grindbakken skole vil få 

et noe redusert budsjett neste år. Rektor er helt klar på at de ikke ønsker at 

Grindbakken skal komme dårligere ut enn tidligere år. Man kan ikke akseptere 

at skolen får mindre penger, selv om området vi bor i ansees som ressurssterkt. 

Det er ikke hvor vi bor som bør være avgjørende for fordelingen. Det er elever 



med ulike behov i vårt område også, noe som krever penger blant annet til 

assistenthjelp.  

• Sak: Grindbakken skoles strategiske plan for 2017. Planen ble vedtatt på det 

første møtet i Driftsstyret i 2017. Den fokuserer på det psykososiale miljøet. 

Holdningsskapende arbeid og et trygt og inkluderende læringsmiljø 

fremheves. AKS samarbeider med skolen om dette.  Alle trinn skal gjennomgå 

et kasus hvor de diskuterer og kommer frem til løsninger på en problemstilling 

knyttet opp mot det psykososiale miljøet. Det er også viktig at skolen har et 

aktivt skolemiljøutvalg (SMU). Det vil også bli lagt vekt på aktiviteter på tvers 

av klasser og alderstrinn som f.eks. vinteraktivitetsdagen.  

• Elevundersøkelsen for 5.-7. trinn ga gode resultater. Svarene følges opp av 

skolen og SMU.  

• Det blir flere foreldrepermisjoner ved skolen dette året. Det er lyst ut 

lærervikariater. Det utlyses også en førstekonsulentstilling samt stilling som 

bibliotekar.  

• 13.03 til 17.03 er det bokuke. Blant annet er forfatter Lars Mæhle og Flu 

Hartberg invitert til henholdsvis 5.-7. og 1.-4. trinn. 

• Det skal også gjennomføres en foreldreundersøkelse. Epost vedrørende denne 

blir sendt til alle foreldre. 

3. Informasjon fra FAU-leder Cathrine Fongen 

• Lusekampanje er gjennomført. Det kommer i disse dager et skriv til alle 

foreldre med påminnelse om lusekur nr. 2. Neste lusekampanje blir i 

september 2017. Deretter i vinterferien i 2018. Nasjonalt er det «luseuke» i 

uke 10. 

• Bymiljøetaten har en app som heter Bymeldingen. Her kan man melde inn 

behov for måking, strøing, søppeltømming osv. 

• Klassekontakter må fortsette å invitere foreldre til FAUs Facebook side. 

• Det Kommunale foreldreutvalget (KFU) har stormøte den 22.03.17. Dette er et 

møtepunkt for foreldrerepresentanter (fra flere skoler) og blant annet 

politikere.   

• Skolemiljøutvalget har hatt sitt første møte. Det Kommunale foreldreutvalget 

(KFU) fokuserer på dette og det er viktig at dette utvalget er på plass på 

skolen.  



• Arbeid i komiteene: 

- Julekomiteen har diskutert alternativ førjulsaktivitet som kan 

inkludere flere elever. Cathrine Fongen avtaler et møte med Gunn. 

Deretter vil julekomiteen diskutere muligheter på et møte med FAU-

styret. 

- 17. mai komiteen: tar kontakt med skolen for å få avklart praktiske 

spørsmål i forbindelse med arrangementet på skolen. Det er behov 

for innsamling av premier til arrangementet. Er det noen som kan 

skaffe dette? 

- Trafikkomiteen informerer om at: 

1. Det er sendt søknader til bymiljøutvalget om sikring av flere 

steder hvor elvene ferdes til/fra skolen (Jerpefaret kryssing av 

gate for å komme til sikk-sakk stien, Voksenkollveien, Thorleif 

Haugs vei – Hospitsveien, sikring av Voksenlia generelt og 

Måltrostveien, Trostefaret).  

2. I Lillevannsveien v/Røslyngveien skal det bli fartsdumper.  

3. Det skal være et møte mellom Trafikkomiteen, Herman Kopp i 

Bystyret samt leder av bydelsutvalget i Vestre Aker. 

4. Det er ønske om å få i gang bruken av Trafikkagenten igjen. 

Det blir en kampanjeuke etter påske. 

- Aktivitetskomiteen: 

1. Arrangerer pr dags dato skikurs i Tryvann vinterpark, kurs i 

kordelek og tegnekurs. 

2. Det er søkt om leie av musikkrom for breakdancekurs med 

oppstart 20. mars. 

3. Planen videre er å arrangere basketballkurs, kunstkurs samt 

seilekurs.   

- Komiteen for Grindbakken skoles dag skal ha sitt første møte før 

påske. Grindbakkens skoles dag blir tirsdag i siste skoleuke før 

sommerferien. 

4. Økonomi: sak Økonomisk støtte til leirskole. Se vedlegg «Økonomi FAU 

Grindbakken skole – budsjett og regnskap» og «Leirskolen ved Grindbakken skole – 

vurdering av medfinansiering FAU. 

5. Vedtak:  



• Forslag til FAU-vedtak (punkt 4 i vedlegg «Økonomi FAU Grindbakken skole 

– budsjett og regnskap.» Forslaget ble vedtatt mot en stemme. 

• Forslag om å betale musikkanlegg som bl.a. skal brukes til aktivitetskomiteens 

breakdancekurs ble enstemmig vedtatt. 

 

Ref/ Tine Søland  


