
REFERAT FAU-MØTE  06.03.2018 kl.1900-2100 

Til stede FAU-representanter:  
Per Henrik (Pete) Mohn (1A) 
Eli Wahlstrøm (1B) 
Siri Støren Anonsen (1C) 
Tine Søland (2A) 
Monique Elaine Erlandsen Erard (2B) 
Monica Nordløkken (2C) 
Trine Wiig Hage (3B) 
Anniken Mordal (4B) 
Lena Johannesen (4C) 
Emy Holta (5A) 

Beatrice Dankertsen Hennyng (5B) 
Hanne Heiberg (5C) 
Patricia Andrade Castro San Miguel (6B) 
Bettina Iren Frydeborg Jacobsen (6C) 
Cathrine Fongen (7A) 
Caroline Moen Nergaard (7C)  
 
Ikke til stede: representanter fra  
3A, 3C, 4A, 4D, 6A, 7B, 

 

Dagsorden: 

1. Velkommen og orientering v/FAU-leder. 

a. Lusekampanje i vinterferien 

b. Tilbakemeldinger fra foreldremøter ber om kjøreregler for bruk av mobil og 

sosiale medier. Det er f.eks. anbefalt 13 års aldersgrense på Snap Chat, 

Instagram og Facebook og denne mener foreldre bør respekteres. 

Grindbakken skole er en mobilfri skole. Det betyr at de barna som har mobil 

skal la denne ligge i sekken hele skoledagen. Kommunikasjon mellom foreldre 

og barn skal gå via kontoret. FAU vil foreslå for skolen at lærere på første trinn 

har forventinger rundt bruk av mobil og sosiale medier som et fast tema på 

foreldremøter for alle 1. klasser. FAU ferdigstiller og deler foreslåtte felles 

retningslinjer for bruk av mobil og nettvett. 

c. Det er foreldrekonferanse 15. mars 2018 i regi av Oslo KFU. Tema er 

inkludering, deltakelse og mestring. Alle foreldre som vil kan delta. 

2. Godkjenning av referat fra FAU-møtet 23.01.2018, møteinnkalling og dagsorden. 

3. Orientering fra rektor, Siri Mohr 

a. Endelig budsjett for 2018 skal godkjennes og vedtas i driftsstyret 

førstkommende tirsdag. Budsjettet er 800.000 kr mindre enn 2017. Rektor 

håper på ekstratilskudd i løpet av året. 

b. Rektor ønsker godt kvalifiserte lærere når det gis klarsignal for utlysning av 

stillinger i forbindelse med ny lærenorm som pålegger skolen å øke antall 

lærere. 

c. Det er økende behov for spesialundervisning. 

d. IKT: det er ikke økonomi til at hver elev kan få sin egen bærbare PC. Sagene 

data har tilsyn med PC-parken på Grindbakken hver torsdag. 

e. Det er et ønske om engelske bøker til å lage «English corner» på biblioteket til 

bokuke i uke 15. 

f. Muligheter for programmer om nettvett på skolen. Det synes ikke som om det 

finnes et program som dekker alle alderstrinn slik at man må benytte to ulike 

program. Kostnadene gjør at man vurderer å slå seg sammen med 

naboskoler om et felles arrangement. 

g. Behov for ytterligere en gymsalen er nå med på skolebehovsplanen. Det er 

fint for da er behovet synliggjort. 



h. Det er utskiftinger i lærerstaben. Det er også behov for ansettelse av 

assistenter. 

i. Elevundersøkelsen 5., 6., og 7. trinn viser at de fleste trives på skolen (score 

4.5 av 5). Det er lav grad av mobbing på skolen (score 4.8 av 5), men det er 

likevel viktig å fange opp de som mobbes. Grindbakken ligger blant de 7 

skolene i Oslo som har minst mobbing (mobbet av lærer, digital mobbing og 

mobbet av andre) i følge en oversikt fra Utdanningsdirektoratet.   

4. Status økonomi v/økonomiansvarlig Anniken Mordal. Økonomien er god. Det er 

forslag om økonomisk bidrag fra FAU. Se vedtak. Man fortsetter diskusjonen om 

økonomiske bevilgninger til f.eks. klokke, sykkelstativ og fotballnett neste møte. 

5. Status på arbeidet i de ulike komitéene: 

a. Trivsels komitéen: Etter å ha vurdert ulike anti-mobbe programmer vurderes 

det å gi barnevakten.no en sjanse til (3.-4. klasse). Andre programmer har 

ikke et verktøy til å gå videre med hvis det avdekkes mobbing. 

b. Trafikk komitéen: Oppgradering av sikk-sakk stien starter opp etter Påske. 

Kunne det være mulig å sette opp sykkelstativ i øvre del av sikk-sakk sti slik at 

sykler kan settes der?  Det er viktig at alle melder til bymiljøetaten om 

trafikkfarlige funn/situasjoner som f.eks. høye brøytekanter. 

c. 17. mai komitéen: første møtet er avholdt. De har en fin kjøreplan fra forrige 

komite, noe som letter arbeidet. Det er behov for reklameartikler/premier til 17. 

mai. Er det noen foreldre som kan bidra med dette? 

d. Komitéen for Grindbakkens skole dag har møte i april.  

6. Eventuelt: ingen saker ble tatt opp. 

7. Vedtak: FAU støtter skolen med 20.000 kr til innkjøp av engelske bøker, samt 10.000 

kr til lesefremmende tiltak. Trafikk-komiteen får inntil 4.500,- for å 

oppdatere/oppgradere utplasserte trafikk-skilt. 

 

Ref/Tine Søland 


