
REFERAT FAU-MØTE  29.05.2018 kl.1900-2100 

Til stede FAU-representanter:  
Per Henrik (Pete) Mohn (1A) 
Siri Støren Anonsen (1C) 
Ida Forsberg for Tine Søland (2A) 
Monique Elaine Erlandsen Erard (2B) 
Monica Nordløkken (2C) 
Ellen Braadlie for Rune skjerve (3A) 
Cecilie Tollefsen (3C) 
Lena Johannessen (4C) 
Henriette Orholm (4D) 
Emy Holta (5A) 
Beatrice Dankertsen Hennyng (5B) 

Hanne Heiberg (5C) 
Mila Lilleeng (6A) 
Patricia Andrade Castro San Miguel (6B) 
Bettina Iren Frydeborg Jacobsen (6C) 
Cathrine Fongen (7A) 
Pernille Ziegler (7A) 
Marianne Rytter Huseby (7A) 
Anders Voje Heieren (7B) 
  
Ikke til stede: representanter fra 1B, 3B, 
7C 

 

Rektor: Siri Mohr 

Dagsorden: 

1. Velkommen og orientering v/FAU-leder. 

a. Etter at skolen har mottatt en donasjon fra FAU på kr 30 000 har det dukket 

opp omstendigheter som har ført til at FAU i samråd med skolen endret forrige 

vedtak om økonomisk støtte slik: Av bevilgede midler omdirigeres kr 10 000 til 

nytt musikkanlegg, kr 7 000 til Nettmøte med Barnevakten og kr 3 000 til 

norske bøker i biblioteket. 

b. Kjøreregler for bruk av mobil og sosiale medier. Retningslinjer/Innspill fra FAU 

er tilgjengelig på skolens nettside, sammen med øvrig informasjon om FAU, 

og de årlige aktivitetene til FAU. 

c. Oppfordring om å svare på spørreundersøkelse til de som har sittet i FAU 

skoleåret 2017-2018  av Oslo KFU.  

d. Datoer for FAU møter 2018/2019 er fastsatt. Møter avholdes tirsdager kl 19-

21, se FAU sider på skolens hjemmeside. 

e. Stor takk fra FAU til rektor Siri Mohr 

2. Godkjenning av referat fra FAU-møtet 06.03.2018, møteinnkalling og dagsorden. 

3. Orientering fra rektor, Siri Mohr 

a. Vellykket åpning av «English corner» i biblioteket. Engelskbiblioteket ved 

skolen er betydelig styrket til glede for skolens elever.  

b. Årets kantine avholdes på engelsk. 

c. Førskoledag fredag 8. juni 2018. 84 elever innskrevet i første klasse. Det blir 

28 i hver klasse, spredt på 3 klasser. Til sammenligning går 61 elever ut fra 7. 

trinn. 

d. Stor endring i personale. Jens Kvale begynner i inspektørstilling ved Røyken 

ungdomsskole. Ansatt 3 nye lærere og 3 kommer tilbake fra permisjon. 6 

lærere slutter, flytter til hjemkommune mv. Helsesøster Astrid Trandum slutter. 

Det ansettes ny på heltid. 

e. Kartleggingsprøve 1-3 trinn er gjennomført. Overgangsprøve 4-7 trinn. En del 

oppgaver var ukjent for de på 4. trinn. Vanskeligere oppgaver enn i fjor. 

f. Det er avholdt Nettvettmøte 4. trinn med «Barnevakten». 



g. Digital foreldreskole. Prøveprosjekt som gjennomføres av Oslo kommunes 

mobbeombud. Annet trinn ved Grindbakken skole er invitert inn i prosjektet og 

foreldre blir også invitert til å delta. Karianne Paulsen er kontakt ved skolen. 

h. 17 mai feiring ved skolen. Svært vellykket: Skolen var nydelig pyntet. Rektor 

roste alle bidragsytere. 

i. Sortering av søppel. Grindbakken skal innlemmes i ordningen med å sortere i 

blå og grønne poser. Under utredning v/ Undervisningsbygg. 

j. 2. og 3. klasserom males. Dette var ikke varslet og kom som en overraskelse. 

AKS i øvre del skal også males.   

k. Arbeidsuke 8. klasse. Grindbakken skole tar imot noen elever som utfører 

arbeidsuke ved skolen. Elevene signerer taushetserklæring. 

l. AKS har gjennomført foreldreundersøkelse. Denne gangen var svarprosenten 

67. Resultat av undersøkelsen er ikke gjennomgått enda. 

m. Budsjett på AKS: Noe manglende foreldrebetaling. 

n. Trenger løpere blant foreldre til Grindbakkens skoles dag. 

o. Gunn setter opp musikal på 7 trinn: Grease. 

p. Stor takk fra rektor og fra FAU styret til styreleder Cathrine Fongen for 

ekstraordinær godt arbeid og innsats gjennom 2 år.  

4. Status økonomi v/økonomiansvarlig Anniken Mordal. Økonomien er relativt sunn. 

FAU har totalt bevilget totalt kr 55 000 i skoleåret i henhold til vedtak, og 

fordelingsnøkkel. Regnskapet avstemmes pr 31. juli 2018 og blir gjennomgått på 

første møte høsten 2018. 

5. Status på arbeidet i de ulike komitéene: 

a. Trivselskomitéen: Ikke så mye aktivitet i det siste. 

b. Trafikk komitéen: Det er bevilget kr 4 500 til nye skilt som skal settes opp. 

c. 17. mai komitéen: Flott avvikling av aktiviteter ved skolen. Fryser har gått i 

stykker. FAU bevilger 1 600 kr til ny fryser. Mangler en låseinstruks. Dette bør 

avklares i møte med vaktmester.  

d. Komitéen for Grindbakkens skole dag. Komitéen har i år påtatt seg ansvar for 

innkjøp, rekruttering av foreldre til de ulike aktivitetene og bidra til god 

logistikk/gjennomføring på selve dagen. Vurderer felles innkjøp med korpset. 

Forhandle med Ringnes eller andre leverandører for å redusere innkjøpspris. 

Nødvendig å skaffe tilstrekkelig kjøl- og frysekapasitet først for å kunne kjøpe 

inn større kvanta og redusere innkjøpsprisen.  

e. Julekomiteen: Skal få til et møte med Gunn før sommeren for å sette datoer. 

f. Aktivitetskomiteen: Flere tilbakemeldinger fra foreldre med ønske om 

rimeligere aktiviteter. Kurs bør tilbys så tidlig som mulig i sesongen. 

Breakdancekurs kom i gang såpass sent at barn allerede var innskrevet ved 

andre kurs. 

6. Nåværende styre takker av – og gir status på rekruttering til nytt FAU-styre. De ulike 

komitéene oppdaterer sine erfaringsnotater/«manualer» elektronisk og sender over til 

styreleder Cathrine Fongen. 

7. Vedtak på eventuelle forslag/saker: Ingen 

 

Ref/Marianne Rytter Huseby 


