
REFERAT FAU-MØTE 12.09.2017 kl. 1900-2050 

Til stede FAU-representanter:  
 
Per Henrik (Pete) Mohn (1A) 
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) 
Anniken Mordal (4B) 
Lena Johannessen (4C) 
Henriette Orholm (4D) 

Emy Holta (5A)  
Henning Hov (5C) 
Mila Lilleeng (6A) 
Patricia A. Castro San Miguel (6B) 
Bettina Iren Frydeborg Jacobsen (6C) 
Pernille Ziegler (7A) 
Cathrine Fongen (7A) 
Marianne Rytter Huseby (7A) 
Anders Voje Heieren (7B) 
Caroline Moen Nergaard (7C) 

 

Ikke til stede: representanter fra 1B, 4A, 5B 

Til dette FAU-møtet ble også klassekontaktene invitert og 4 klassekontakter deltok på 

møtet. 

1. Velkommen ved FAU-leder Cathrine Fongen. Det ble informert om samspillet 

mellom FAU, skolen, driftsstyret, skolemiljøutvalget (SMU) og Oslo 

Kommunalt Foreldreråd (Oslo KFU) (se vedlegg). 

2. Godkjenning av referat fra FAU-møtet 23.05.2017, møteinnkalling og 

dagsorden. 

3. Rektor Siri Mohr orienterte om at det er ansatt 5 nye lærer ved skolen.  

a. Det er gjennomført et personalseminar i Charlottenberg (Sverige). 

Seminaret er et ledd i skolen strategiske plan og fokus var nytt 

regelverk fra 01.08.2017 vedrørende skolemiljø. Personalet ble kurset 

med kasus/realistiske situasjoner. Personalet på AKS er også informert. 

Skolemiljøet skal være trygt og godt. Krenkelser og mobbing skal ikke 

forekomme og det er viktig at hendelser rapporteres så tidlig som 

mulig til skolen og at det er god kommunikasjon mellom foreldre og 

skole. https://grindbakken.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/helse-

og-velferd/rett-til-trygt-og-godt-skolemiljo/  

b. Rektor håper at alle foreldre stiller på foreldremøter slik at alle elever 

blir representert. 

c. Det var kun svarprosent på 58 på vårens Foreldreundersøkelse. Dette 

er en lav svarprosent og det er viktig at så mange som mulig deltar på 

neste Foreldreundersøkelse slik at svarene blir representative. 

i. https://grindbakken.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/skole-

hjem-samarbeid/foreldreundersokelsen-2017/  

 

4. Informasjon fra noen av skolens nøkkelpersoner: 

a. Leder ved AKS, Maria Bruusgaard: 

https://grindbakken.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-velferd/rett-til-trygt-og-godt-skolemiljo/
https://grindbakken.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-velferd/rett-til-trygt-og-godt-skolemiljo/
https://grindbakken.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/skole-hjem-samarbeid/foreldreundersokelsen-2017/
https://grindbakken.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/skole-hjem-samarbeid/foreldreundersokelsen-2017/


i. Hun ber foreldre følge med på ukeplanene slik at de er orientert 

om tilbudet ved AKS.  

ii. De ansatte på AKS er godt utdannet, har en bred faglig 

bakgrunn og er engasjerte og motiverte.  De har ulike 

personligheter, interesser og etnisitet. Dette for å matche ulike 

interesser og personligheter blant barna.  

iii. Det ønskes at alle foreldre viser respekt for de AKS-ansatte. De 

gjør en stor innsats og de ansatte opplever det som svært 

hyggelig når foreldre ser dem og gjerne hilser.  

iv. Det kom forslag om at de ansatte på AKS får navneskilt. 

v. Det er svært viktig at foreldre henter barna innenfor 

åpningstiden. Kommer man til stadighet for sent kan man miste 

plassen ved AKS. 

vi. Det var en svært lav svarprosent på AKS-undersøkelsen. Man 

regner dermed med at foreldre er fornøyde. 

vii. Det er viktig å følge rutiner for beskjeder. Beskjeder kan gis inntil 

kl. 1300 hver dag.  

b. Sosiallærer Marianne Hjertaas er adjunkt med spesialpedagogikk. Hun 

har fokus på elever med ulike behov. Opplæringen skal være tilpasset 

den enkelte. Hjertaas samarbeider med barne- og ungdomspsykiatrisk 

klinikk (BUP), barnehage, ungdomsskole, helsesøster og andre 

helseinstanser. Hjertaas arrangerer kurs i helhetslesing hvor lesingen 

er satt i system. Hensikten er å arbeide grundig med små tekster for å 

løfte lesekunnskapen.  

c. Leder av skolemiljøutvalget (SMU), Bettina Jacobsen informerte om at 

utvalget gjenoppstod i mars 2017. Utvalget har fokus på psykososialt 

og fysisk skolemiljø. Det består av to foreldre, tre lærere, tre elever og 

en politiker. Det er lovpålagt å ha SMU ved hver skole. De har foreløpig 

hatt 4 møter. Elevene har hittil ledet disse og det er bestemt at 

vennegrupper skal etableres i 1. til 4. klasse. Deretter ønskes 

møtepunkter for hele klassen/trinnet som f.eks. discokveld, skogtur og 

trinntreff.  

5. Det ble valgt medlemmer til FAU-komiteer. Se vedlegg. 

6. Økonomiansvarlig i FAU-styret, Anniken Mordal, informerte om den 

økonomiske situasjonen. Tidligere vedtak tilsier at det skal stå et 

minimumsbeløp på konto som en buffer. Øvrig penger vil bli disponert på ulike 

poster alt etter behov: buss/transport ifm 17. mai og leirskole, diverse utstyr til 

skolen, trafikk-tiltak, diverse aktiviteter/arrangement, sosial støtte, etc. 

7. Ingen saker under eventuelt. 

8. Det ble ikke gjort vedtak på forslag/saker. 

Ref/Tine Søland 


