
Referat FAU møte 4.09.2018 kl 19-21. 
 
Tilstede FAU representanter: 
1A Gundersen, Mads Skjelberg  
1B Østensen, Ingrid Helene Garmann 
1C Thjømøe, Cathrine Marie Bjerke 
2A Mohn, Per Henrik 
2B Sverdrup Dahl, Helene 
2C Anonsen, Siri Støren 
3A Forsberg, Ida Schaaning 
3B Holst, Julia Matarazzo 
3C Dahl, Anna Viveka 
4B Hage, Trine Wiig 
4C Tollefsen, Cecilie Grahl-Madsen 
5A Skisaker, Bent Mathias 
5B Høyerholt, Henrik Emil 
5C Berg, Nina 
5D Ruppel, Heidi Noelani 
6A Wingerei, Vibeke 
6B Pedersen, Vera Blokkum 
6C Finstad, Marius Rolf 
7C Jacobsen, Bettina Iren Frydeborg 
 
Ikke tilstede: Representanter fra 4A Rune Skjerve, 7A (mangler FAU representant) og 7B 
Emmanuelle Kern. Foreldre representanter fra 4A (Cecilie Refsum) og 7B (Patricia San 
Miguel) tilstede. 
 
Dagsorden 

1- Velkommen og orientering v/FAU leder Cathrine Fongen og rektor Siri Mohr. 
2- Orientering fra rektor: 

a) Ny undervisnings inspektør Terje Vigdal. Kommer fra Kløfta, utdannet lærer 
og kommer fra 6 år i Voksen skole. 

b) 5 nye lærere, 2 menn og 3 kvinner og totalt 14 assistenter for 2018/2019 for 
elever med spesial behov. 

c) Ansatte på skolen har gjennomført et førstehjelpskurs . 
http://dittbarnsforstehjelp.no 

d) Ny APP: skolemelding settes i bruk i år for en enklere kommunikasjon mellom 
skolen og foreldre. Brukes for fravær/dokumenter/ukeplaner/lekser/etc. 
Mer info kommer på skolens hjemmeside. 

e) Tema bursdagpenger og 7. trinn avslutning. Trivsel komitéen skal sette 
rammer for å holde forbruket nede. Det er sterkt ønske fra skole og lærere å 
begrense pengebruk på avslutningen for 7.trinn.  I det siste har det blitt store 
avslutning på restauranter og skolen oppfordrer ikke til dyre avslutning som 
kan skape vanskeligheter for noen. Det var stemning på FAU møte å støtte det 
og det er kommet forslag å ha det på musikkrommet, Holmenkollen kapell og 
kanskje et sted til og at foreldrene tar en rett hver feks, og det er kommet 
forslag å gjøre loddtrekning for å se hvem som får hva. Det er barna som skal 
ha fokus, en fin markering for dem.   

http://dittbarnsforstehjelp.no/


Ref. 
https://grindbakken.osloskolen.no/contentassets/abc8ee1f70254126b9f5cf
0f22f6e509/7-trinn-avslutning---fau-info-2017.pdf  

 
3- Cathrine Fongen informerte om FAUs oppgaver og FAUs hjemmeside: Mye nyttig 

info for foreldre, som for eksempel; klassekontakter, barn på sosiale medier og 
nett (foreldre veiledning), innsats på skolen for foreldre 1-7 trinn, FAU komiteer, 
nyttige tips for å skape et godt skolemiljø, klassekontakter oppgaver, og mye 
mer! FAUs hjemmeside: https://grindbakken.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-
utvalg/fau/ 
a) Viktig for FAU representantene er å informere ved foreldremøte alt av info 

som finnes på FAU hjemmesiden. 
b) FAU´s oppgaver ila året. 4 møter: 6. Nov, 22. Jan, 5. Mars og 28. Mai. 

 
4- Utvalg av nytt FAU styre og fordeling av representanter på de forskjellige 

komiteer. 
a) Ny FAU leder: Patricia San Miguel 

Nestleder: Trine Wiig Hage 
Sekretær: Vera Blokkum Pedersen 
Økonomisjef: Cecilie Grahl-Madsen Tollefsen 
 

FAUs arbeid: 
FAU-representantene arbeider i ulike komiteer som har faste ansvarsområder. Her er noen 
av Grindbakken FAUs oppgaver og satsningsområder: 

 Trivsels-komitéen arbeid for et trygt og godt læringsmiljø, trivsel i skolehverdagen og 
et mobbefritt miljø i og utenfor skoletiden. FAU har i tillegg ansvar for å drive 
Foreldrebanken – en oversikt over foreldre som er villige, dersom de blir spurt, til å 
bidra med sine erfaringer og kunnskaper i elevenes undervisning. 
Trivsel/foreldrebanken/7.trinn avslutning komiteen - Bettina Iren Frydeborg Jacobsen 
(også SMU - Skolemiljøutvalget foreldrerepresentant) og Julia Matarazzo Holst. 

 Trafikk-komitéen følger opp tiltak som kan gjøre skoleveiene tryggere - Henrik Emil 
Høyerholt og Marius Rolf Finstad 

 Jule-komitéen arrangerer ”Juleshow” i skolens gymsal før jul med elever fra alle trinn 
- Mads Skjelberg Gundersen, Cathrine Marie Bjerke Thjømøe, Helene Sverdrep-
Dahl og Siri Støren Anonsen 

 Aktivitets-komitéen koordinerer og følger opp utvalgte aktiviteter utenfor 
skoletiden. Eks: breakdance kurs, keramikk kurs, sjakk kurs, matlaging kurs på 
engelsk, dansekurs, gitar kurs - Bent Mathias Skisaker og Emmanuelle Kernen 

 17. mai-komitéen samarbeider med Grindbakken skoles korps om et eget 
arrangement på ettermiddag på skolen på nasjonaldagen - Ingrid Helene Garmann 
Østensen, Ida Schaanning Forsberg, Rune Skjerve, Nina Berg, Heidi Noelani Ruppel, 
Vibeke Wingerei og FAU representant for 7A. 

 Komitéen for Grindbakken Skoles Dag samarbeider med kor og korps og skolen om 
et tradisjonsrikt arrangement på skolen som markerer avslutningen på skoleåret. 
Deltagelse på dette arrangementet er obligatorisk for elevene - Per Henrik Mohn og 
Anna Viveka Dahl. 

 

https://grindbakken.osloskolen.no/contentassets/abc8ee1f70254126b9f5cf0f22f6e509/7-trinn-avslutning---fau-info-2017.pdf
https://grindbakken.osloskolen.no/contentassets/abc8ee1f70254126b9f5cf0f22f6e509/7-trinn-avslutning---fau-info-2017.pdf
https://grindbakken.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/
https://grindbakken.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/


Det anbefales at forrige komitee blir kontaktet for å dele erfaring med den nye komiteen 
og evt gi tilgang til mailboks for hver komitee hvis alle er nye medlemmer. 

 
Status arbeid komiteer 
Trafikk-komitéen:  
Rapport fra trafikkaksjon skolestart Grindbakken Skole legges ved i referat FAU møte, 
SAMARBEID med foreldre og frivillige er veldig viktig for barnas sikkerhet. 
Trafikkaksjonen involverte frivillige foreldre fra 2.-7.trinn. 1.trinns foreldre ble ikke 
involvert grunnet orientering fra FAU trafikk under førskoledag og et naturlig fokus 
rundt 1.klasses skolestart. 
 
Jule-komitéen:  
Det ser ut at datoen for juleforestilling blir igjen på første søndag i desember samtidig 
som julegrantenning fra skolekorps og det er en uheldig situasjon for korpset siden det 
er et betalt oppdrag og mange barn fra korpset stiller til juleforestilling. Det er også 
uheldig for foreldre/barn som har vanligvis mye program den dagen. Jule-komiteen 
skulle sjekke igjen mulighet for ny dato, lørdag ble det foreslått. 
 

RAPPORT TRAFIKKAKSJON SKOLESTART GRINDBAKKEN SKOLE 2018 

Trafikkomiteen i FAU arrangerte Trafikk uke ved Grindbakken barneskole i forbindelse med skolestart. Tirsdag den 21. og 

onsdag 22. August var det trafikkaksjon med foreldrevakt og torsdag 23. og fredag 24.august oppfordret vi bruk av Trafikkagent 

app fra barnas mobiltelefon og / eller av foreldrenes mobiltelefon som fulgte barna til skolen. Vi ønsket 10 frivillige pr dag blant 

foreldre fra 2-7.trinn, (dvs 20 totalt) og fikk 14 frivillige foreldre til foreldrevakt som stilte med gule vester. Oppgaven var å 

snakke med barna om bruk av Trafikkagenten, høflig oppfordre til bruk av dropp punkter, fartsgrense på 30 km, parkering 

forbudt i rundkjøringen ved skolen m.v. men særlig gjennom synlighet å øke bevisstgjøring om at barn og bilister opptrer 

aktsomt på skolevei. Vi ønsker å takke frivillige for flott innsats og foreldre generelt for det gode samarbeidet.  

FAU trafikk oppfordret til nedlasting og bruk av Trafikkagent app på barnas mobiltelefon, eller mobiltelefonen til foreldre som 

fulgte barna til skolen. Skolen delte de individuelle kodene for innlogging i appen til barna på skolen rett etter skolestart. 

Intensjonen med appen er at alle forslag blir registrert direkte hos Bymiljøetaten som er ansvarlig for utbedringer. Vi oppfordret 

voksne til å gå med barna, særlig de minste, og bruke appen aktivt under Trafikkaksjonen. 

Dropp-punktet skiltet i krysset Lillevannsveien/Røsslyngveien er forsvunnet etter trafikkaksjonen – hvis noen har 

tips/sett det et annet sted, vennligst send mail til fautrafikk@gmail.com 

For det første vil vi i FAU trafikk minne foreldrene på skolen om et viktig budskap - SAMARBEID: det ble rapportert om 10 

tilfeller av krenkende adferd mot trafikkvakten i rundkjøring på skolen, vi oppfordrer foreldrene til samarbeid med oss. Det er 

ikke lett å rekruttere frivillige foreldre, siden de gjør en frivillig jobb som bidrar for barnas ve og vel og sikkerhet. Dette kan ha 

uheldige konsekvenser, noen kan føle seg krenket og aldri melde seg frivillig igjen, det er veldig trist for det er ikke mange som 

melder seg som frivillig i utgangspunktet. Krenkende holdning og atferd til trafikksikkerhetsarbeidet er UØNSKET. 

Basert på observasjoner og erfaringer er følgende tiltak foreslått: 

UNNGÅ KJØRING INN TIL SKOLEN – kjør heller kun hvis det er ekstremt nødvendig for det skaper biltrafikk rundt skolen. 

Enkle tips: Bruk dropp-punktet, la barna gå den siste liten til skolen, bli med i følgegruppa og hvis du må kjøre til skolen kan 

man slippe av barna før og heller snu for å unngå å komme til rundkjøring, unngå å gå over fortauet hvis det kommer bil i 

motsatt retning og det er lite plass. HUSK: vi skal være ROLLEMODELLER og hvis vi gjør noe feil lærer barna våre det også. 

·         Dropp-punktet i krysset Lillevannsveien/Røsslyngveien (30 km sone): 21 og 22.aug 07:40 – 08:45 :   

DROPP-PUNKTET ER LITE BRUKT - DET BØR BRUKES AKTIVT – (Dropp-punkt = Anbefalt sted å slippe elever av for å 

unngå kjøring inn til skolen). 1 bil på tirsdag og 7 biler på onsdag brukte dropp punktet. 

FORELDRENE BØR MINNE BARNA SOM SYKLER OM FARTSGRENSE PÅ 30 KM 



PASS PÅ FARTSGRENSE - Det har skjedd en trafikkulykke på Hospitsveien. En gutt ble påkjørt av en syklist og ble skadet. 

Rapportert av guttens familie.  

·         T-kryss  Grindbakken / Hvitveissbakken (30 km sone): 21. og 22. aug 07:40-08:45:  

DROPP-PUNKTET VED ARNULF ØVERLANDS VEI ER LITE BRUKT. DET BØR BRUKES AKTIVT - det oppleves at 

mesteparten av trafikken i området er av foreldrene som kjører inn mot rundkjøring for å slippe barna sine. Bruk dropp punktet! 

PASS PÅ FARTSGRENSE - høy fart, fartsdumpen har liten effekt og parkerte biler gjør krysset uoversiktlig, ingen 

fotgjengerfelt    

.         Voksenlia stasjon ved fotgjengerfelt mot Jerpefaret: 21. og 22.aug 07:40-08:45 og 15:30-16:15: Den fungerer bedre 

enn man skulle frykte, tross uoversiktlig krysset. Det er kommet ny fartdsump under T-bane linje som kan ha en positiv effekt.   

·         Rundkjøringen ved skolen i Måltrostveien: 21. og 22.aug 07:35-08:45 og 15:30-16:15:  

PARKERING FORBUDT I RUNDKJØRING - Foreldre parkerer bilen i rundkjøring og forlater bilen for å levere/hente på skolen 

og barnehage. Dette er ikke lov, i følge §372 som beskriver Parkering forbudt skiltet: 

«På strekning skiltet med "Parkering forbudt" tillates kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing.» 

 Vi gjør oppmerksom på at det kan bli gitt bøter om man forlater bilen her for å hente/levere. En annen alvorlig effekt er at i en 

nødsituasjon klarer ikke ambulanse eller brannbil å komme til skolen hvis det er biler parkert der.  

Hjelp oss å unngå situasjoner som dette – tomme biler i rundkjøring: 

  
Trafikk komiteen fikk tilbakemelding om å ha flere slike trafikkaksjoner og i skolestart også. Foreldrene burde bli vant til å se 

trafikkvakter og på den måten tenke over hvordan de best kan få barna til skolen. Det kom også positiv tilbakemelding vedr 

trafikkagenten app men også en bekymring om at det er viktig at barna ikke går rundt og ser på mobilene sine når de går langs 

veien, og heller bruke sansene sine mens de går og ser og hører trafikken, bevegelsene, menneskene rundt seg og lærer å 

forholde seg til dem og handle deretter. Trafikkkomiteen har forståelse for det og det er derfor vi oppfordrer bruk av appen når 

det er trafikkaksjon.  

 

Vennlig hilsen, 

Trafikk komiteen i FAU 

Grindbakken Skole 

 


