
REFERAT FAU-MØTE 23.01.2018 kl. 1900-2100 

Til stede FAU-representanter:  
Per Henrik (Pete) Mohn (1A) 
Cathrine H. Rein–for Eli Wahlstrøm (1B) 
Siri Støren Anonsen (1C) 
Tine Søland (2A) 
Monique Elaine Erlandsen Erard (2B) 
Rune Skjerve (3A) 
Trine Wiig Hage (3B) 
Lena Johannesen (4C) 
Emy Holta (5A) 
Beatrice Dankertsen Hennyng (5B) 
Anders Bråthen – for Mila Lileeng (6A) 

Patricia Andrade Castro San Miguel (6B) 
Bettina Iren Frydeborg Jacobsen (6C) 
Cathrine Fongen (7A) 
Pernille Ziegler (7A) 
Anders Voje Heieren (7B) 
Caroline Moen Nergaard (7C)  
 
  
Ikke til stede: representanter fra 4B, 2C, 
3C, 4A, 4D og 5C 

 

Dagsorden: 

1. Velkommen v/FAU-leder. 

2. Godkjenning av referat fra FAU-møtet 07.11.2017, møteinnkalling og dagsorden. 

3. Informasjon fra FAU-leder: 

a. Takk til alle i julekomitéen for vel gjennomført Julekonsert. 

b. Trivselskomitéen har fått positivt svar fra bydelen på brevet som ble sendt før 

jul med spørsmål om økt helsesøster-stilling fra 50 – 100%. Stillingen vil øke 

til 100% på Grindbakken skole i løpet av 2018. I tillegg er det ansatt en 

psykolog i 100% stilling i bydelen. Psykologen er tilgjengelig for foreldre som 

ønsker råd og veiledning. Det kan søkes om time via helsesøster. 

c. Oslo kommunes mobbeombud Kjerstin Owren kommer til Grindbakken skole 

24.01.18. Hun holder presentasjon for foreldre kl. 1800. Det er påmeldt 170 

foreldre. Presentasjonen legges ut på skolens hjemmeside. 

d. Protest mot årets skolebudsjett i Oslo. Vedtaket er foreløpig utsatt på grunn av 

en formell feil. 

e. Det er nye medlemmer som representerer foreldrene ved skolen er valgt inn i 

Driftstyre i 2018. Merete Bø Strand-Nielsen har vært leder i ett år og fortsetter 

som leder ut året. Alexander Kopp er ny nestleder og er valgt for to år. Vara er 

Anniken Løvdal, Michael Stensrød Juuhl og Sigmund Orholm.  De er også 

valgt for to år. 

f. FAU spanderte kake på de ansatte ved skolen til en felles lunsjsamling før 

juleferien og FAU-styret mottok en hyggelig takkemail fra rektor. 

g. Enkelte endringer på FAUs nettside. Innspill og tilbakemeldinger mottas med 

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

  

  

4. Informasjon fra rektor:  

a. To nye politikere i Driftsstyret. En fra Arbeiderpartiet  og en fra Høyre. 

b. Skolebudsjett 2018 er foreløpig ikke godkjent i bystyret. Det er ventet at 

budsjettet for året blir stramt og det er bekymring for spesialundervisningen 

som blir redusert i forhold til tidligere år. 

c. Strategisk plan: krav om IKT. Derfor er det øremerkede midler til flere PC’er 

på skolen i budsjett 2018. Engelsk er et satsingsområde. Nasjonal prøve (5. 



og 8. klasse) viser at elevene ved skolen er gode i engelsk muntlig, men gjør 

det ikke fullt så bra i engelsk skriftlig. I lesing og regning gjør elvene det veldig 

bra. 

d. Ved fravær utenom ferier kan det ikke forventes spesiallaget ukeplan for 

elvene. 

e. Aktivitetsskolen har 90% dekning. Det er særlig i 4. klasse det er frafall.  

f. Besøk av mobbeombud Kjerstin Owren onsdag 24/1. Presentasjon for foreldre 

om kvelden. Temaet drøftes videre på nærstående foreldremøter i alle klasser 

(oppstart uke 5). Rektor sier at det nasjonalt er registrert økning i mobbing på 

5. trinn. Det skal arrangeres foredrag om nettvett for 4. og 5. trinn. 

Handlingsplan for trygt skolemiljø ligger på skolens hjemmesider 

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

til-trygt-og-godt-skolemiljo/   

g. Brynhild Farbrot er ny områdedirektør i skoleområde F (grunnskole).  

h. Kapasiteten i gymsalen er sprengt. Behov er meldt inn i Skolebehovsplanen. 

Antall elever på skolen tilsier at det skal være to gymsaler. Det er sendt brev 

til utdanningsetaten ved Ove Østbye. Han har gitt tilbakemelding om at dette 

er et etterslep. Rektor håper at man kan komme frem til en løsning som gjør 

det mulig å bygge ytterligere en gymsal. Det viser seg også at man ved 

Grindbakken skole heller ikke har et naturfagrom. Dette er også et etterslep.  

i. De ønsker et engelsk hjørne på skolens bibliotek (”English corner”) og det er 

behov for flere lettleste barnebøker på engelsk. 

5. Økonomi:  

a. FAU har mottatt en andel av inntektene fra Grindbakkens skoles dag i fjor. 

Dette pga økt innsats fra FAU i forbindelse med gjennomføringen av 

arrangementet.  

b. Julekonserten ga god inntjening til FAU. Begge konsertene var utsolgt. 

c. Styret legger frem en plan for bruk av penger på neste FAU-møte. 

 

6. Komitéer: 

a. Julekomitéen: Det er første gang begge forestillingene er gjennomført på 

samme dag. Komitéen mener dette bidro til suksessen. Påmeldingssystemet 

for barnas deltagelse bør skje elektronisk neste gang. Skriftlig påmelding er 

vanskelig pga. utydelig håndskrift. Ugunstig at konserten er på samme dag 

som julegrantenning i diverse borettslag og viktig at det koordineres i god tid i 

forkant så langt det lar seg gjøre. Korpset har betalt oppdrag og trenger den 

inntekten. Det er behov for 5 foreldre i komitéen da arbeidsmengden er for 

stor for 4. Det lages skriftlige rutiner for gjennomføringen av konserten til 

neste komité.  

b. Trafikkomitéen: Det er mulig å melde inn feil eller mangler i kommunens 

fellesarealer på www.bymelding.no. Det er for tiden mye veiarbeid i 

Måltrostveien og det skaper vanskelige trafikkforhold. Parkering i 

rundkjøringen i Røslyngveien er forbudt! Det gjelder også for rundkjøringen 

ved skolen, i Måltrostveien. I verste fall kan det føre til at biler fra nødetater 

ikke kommer frem om nødvendig. Skolen sender ut brev til foresatte 

angående dette. Høstens «gå til skolen» aksjon druknet litt i andre 

arrangement. Bl.a. engelsk dag og kantine. Det er viktig at informasjon om 

aksjonen kommer både som ranselpost og elektronisk. Vinnere av aksjonen 

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/


(tre klasser) får sponset kinobesøk. FAU sponset to klasser mens skolen 

sponset den tredje. AKS vil bli minnet om at bruk av refleks er viktig når elever 

sendes hjem om ettermiddagen.  

Trafikk-komitéen lager en oversikt til neste FAU-møte over hva FAU har av 

veiskilt per i dag – og hva som eventuelt trengs å kjøpes inn til våren kommer 

og hva det vil koste.  

c.  Aktivitetskomitéen: Antall påmeldte til skikurs arrangert i Tryvann Vinterpark 

har gått ned de siste årene. Det var ikke nok påmeldte til å gjennomføre kurs 

nå i vinter. Det blir arrangert golfkurs, kurs i kordelek, seilekurs og tegnekurs i 

løpet av våren 2018. Gitarkurs etterlyses og komitéen tar kontakt med ansatt 

på AKS som har hatt gitarkurs tidligere for å høre om han er interessert i å ha 

kurs igjen. 

d. 17. mai komitéen innkalles snart til første planleggingsmøte. Tidligere 17.mai-

general Patricia Andrade Castro San Miguel blir med på det første møte for å 

bidra med sin erfaring og kunnskap. 

e. Komitéen for Grindbakken skoles dag: avventer foreløpig. 

f. Trivselskomitéen: Ønsker å ta kontakt med skolen for å få en tilbakemelding 

på hva skolen gjør for å heve kompetansen til lærerne når det gjelder hvordan 

de kan og bør håndtere utfordringer i miljøet som kan føre til mobbing. 

Komitéen ønsker også et møte med skolen for å informere om 

Klassetrivsel.no og undersøke om dette er et verktøy lærerne ved skolen kan 

tenke seg å ta i bruk ved skolen. Dette er et program som kan kartlegge 

miljøet i hver skoleklasse. Komitéen inkluderer fra nå av også NETTVETT i sitt 

arbeid og undersøker til neste FAU-møte hvilke foredrag/kurs som finnes for 

skoler og som kan være aktuelle for Grindbakken, både for elever, lærere og 

foreldre – og hva dette eventuelt koster. Er skolen interessert i en nettvettdag 

på skolen? Her bør i så fall elever og foreldre fra og med 2. klasse inviteres. 

7. Eventuelt:  

a. Biblioteket har behov for bøker på engelsk. Pete Mohn (1A) har søkt to legater 

med negativt resultat. Har for tiden annonse på Finn.no og samler inn bøker. 

Har noen pent brukte, lettleste bøker på engelsk som kan de kan gi til 

skolebiblioteket? FAU sender også oppfordring til foreldre om å donere 

engelske bøker til skolen gjennom notat til klassekontakter ifm forestående 

foreldremøter. 

b. Det er lus på flere trinn på skolen og FAU oppfordrer også i år til 

lusekampanje i samarbeid med skolen og helsesøster i løpet av vinterferien. 

Det vil si et infoskriv blir sendt ut til foreldre før vinterferien, med oppfølging 

etter ferien. ALLE må ta et løft! 

c. Sosiale medier: FAU oppfordrer gjennom klassekontakter alle foreldre til 

komme med tilbakemeldinger på foreldremøtene om hva som kan være 

retningslinjer for foreldre ved skolen for bruk av mobil og sosiale medier.   

FAU vil vurdere å utarbeide et skriv med felles retningslinjer for bruk av 

sosiale medier. Blant annet bør aldersgrenser respekteres.  

 

Ref/Tine Søland 


