
 

 

Referat FAU-møte 6. oktober 2020 kl. 18:45-20:45 

 

Til stede - FAU-representanter: 

 

1A Maria Gundersen 

1B Kine Ringdal 

1C Sophie Eckbo Clausen 

1D Monica Nordløkken 

2A  

2B Bettina Iren Frydeborg Jacobsen 

2C Gisle Østereng 

3A 

3B Benedicte Barkvoll 

3C  

4A Per Henrik Mohn 

4B Veronica Gauslå 

4C Helen Katharina Prestgard 

5A Anne-Marie Livarinen Tangen 

5B Anders Eriksen 

5C Marianne Meier-Tang 

6A Ellen Marie Johansen 

6B Trine Wiig Hage 

6C Tonje Zelow Walløe 

7A Lise Sundem 

7B Martin Pira 

7C Nina Berg 

7D Tormod Hallbakken 

FAU-leder Patricia San Miguel 

 

 

Ikke til stede: representant for 2A, 3A og 3C  

 

Dagsorden: Ekstraordinært møte med fokus på trafikksikkerhet 

 

Bakgrunn:  

● Skoleveien er ikke trafikksikker per i dag 

● Mange ubehagelig og farlige opplevelser 

● Det er ikke nok lys og det blir ikke måkt nok 

● Alle har ikke tilgang til kollektiv transport 

● Mange foreldre ønsker å kjøre pga lang og usikker skolevei. Dette gir igjen økt 

trafikk. 

● Mye utbygging og dette blir det heller ikke mindre av de neste årene. 

Trafikksituasjonen endrer seg derfor også kontinuerlig. 

 



 

 

 

● Trafikkomiteen ønsker å sende ut en spørreundersøkelse til skolens foreldre om 

hvordan vi opplever sikkerheten på skoleveien i dag. Slik kan man samle mye 

info og alle kan komme med tilbakemeldinger og forslag på mulige løsninger. 

Tanken er å enes om både kortsiktige og langsiktige mål.  

 

1. Bildebank 

● Oppfordrer foreldre til å sende e-post med bilder av farlige situasjoner, dårlig måking etc 

så FAU kan samle og kategorisere dette.  

- Har FAU allerede en del bilder? Dette sjekkes opp. 

● Oppfordrer også til å bruke bymiljøetaten sin app (Bymelding) eller Bymelding.no og 

sende inn bilder ved dårlig måking, etc. Det behandles raskt. 

 

2. Refleksaksjonen  

● Skolen skal sende ut skriv med info til alle foreldre 

● FAU skal se om de kan finne noen som kan bidra med ekstra vester til 2. trinn (Coop, 

Viking, NAF, FAU sitt eget lager?) 1 klassingene får vester automatisk. 

● Skolen må passe på at det ikke er noe annet som skjer samtidig (kantine, engelsk dag, 

etc. slik at foreldre kjører til skolen de ukene.  

● Tidligere har det värt i uke 47 og 48. I fjor var det i uke 44 men da var det lys om 

morgenen. Forslag om oppstart uke 49. 

● Forslag om å øke fra 2 til 4 uker. Kan deles opp med to uker i starten av sesongen og to 

uker ut i sesongen. Kan da ha to konkurranser (kino). 

● Oppfordrer foreldre til å gå med barna sine og samtidig snakke med og gjøre dem 

oppmerksom på farlige steder og situasjoner som kan oppstå.  

● Forslag om skolen/foreldre i forbindelse med aksjonen skal vise film fra Trygg Trafikk. 

Trafikkgruppen skal finne alternativ. 

● Viktig med fokus på at vesten også skal bli brukt etter aksjonen. 

 

3. Dropsoner 

● Enighet om at flere fungerer dårlig, men er det mulig å finne alternativer? Dette kan man 

gå nærmere inn på i undersøkelsen. 

 

4. Hjertesone 

● Initiativ fra Trygg Trafikk om å lage et visuelt hjerte rundt skolen (stenge trafikk, sette 

ned fartsgrense), men vanskelig å få til rundt Grindbakken skole. 

 

 

5. Skilt og parkering 

● Trafikkkomiteen sjekker opp muligheter for å få flere skilt i aktuelle områder; parkering 

forbudt i farlige kryss, 30 km/t i Måltrostveien, trafikkskilt som viser fartsgrensen man 

kjører etc 

● Mange gater mangler fortau. Dette er et kostnadsspørsmål 



 

 

● Voksenkollveien med mye utbygging må ha fortau. Her må FAU mase og ikke gi seg. 

Det er ikke greit å vente til det skjer en ulykke! 

● Voksenkollen Vel har tidligere tatt kontakt og sagt de har midler til å hjelpe. 

Trafikkomiteen tar kontakt med dem igjen. 

● Hvordan kan man markere rundkjøringen bedre slik at det ikke blir parkert der? Forslag 

om å male den rød. 

 

 

6. Foreldrepatrulje 

● Forslag om å ta opp en tidligere aktivitet om foreldrepatrulje som passer på i de mest 

trafikkerte og farligste kryssene/punktene under de mørkeste månedene. 

● Kan alternativt bli satt opp som en Gå til skolen-kampanje hvor man oppfordrer foreldre 

til å ikke kjøre barna sine til skolen, men følge dem.   

- Må bli gitt beskjed om i god tid så foreldre rekker å planlegge. 

● Trafikkkomiteen sjekker interessen fra foreldre i undersøkelsen. 

 

7. Voksenlia station 

● Et av de mest utfordrende kryssene på skoleveien. 

● Er søkt om fotgjengerfelt, men fått avslag grunnet dårlige lysforhold. 

● Trafikkkomiteen søker på nytt sammen med fotgjengerfelt ved Soria Moria. 

● Ved nok et avslag vurderes det sterkt å male et selv. 

- Vurderer å kontakte Akersposten samtidig for å sette søkelys på problemet. 

 

8. Grindbakken/Hvitveisbakken 

● Nok et veldig uoversiktlig kryss. 

● Her er det også søkt om fotgjengerfelt flere ganger, men fått avslag grunnet lite trafikk i 

gaten. 

● Ved neste søknad kan man argumentere for at et overgangsfelt vil kunne strømlinje 

barnas skolevei og derfor skape mindre farlige situasjoner og ikke minst opplyse om 

trafikk ulykke med en elev fra Grindbakken Skole i fjor: 

https://akersposten.no/nyheter/10-aring-pakjort-og-skadet-pa-skolevei/19.4306   

● Om undersøkelsen viser stor enighet om at foreldre er redd for barnas sikkerhet i dette 

krysset er dette noe man bør ta videre. 

 

 

9. Sikksakkstien, brøyting og belysning 

● Blir ikke regnet som skolevei og derfor ikke måkt og strødd, men det er denne veien 

barna velger. 

● Kine tar kontakt med En hjelpende hånd for å få anslag på hva det vil koste å strø/salte 

trappen. 

- Kan dette være en kostnadtand en Vel forening ønsker å ta? 

 

 

 

https://akersposten.no/nyheter/10-aring-pakjort-og-skadet-pa-skolevei/19.4306


 

 

 

 

 

 

Annet 

 

Halloween  

● Dialog rundt hvordan FAU skal stille seg til Halloween feiring. 

● Enighet om at FAU henviser til å følge smittevernsreglene, samt oppfordrer til å finne 

gode løsninger samtidig som husker på viktigheten av inkludering.  

 

Sykkelstativ 

● Stort ønske om flere sykkelstativ fra barna. 

● Skolen innser at dette er noe som trengs og er allerede på saken. Rektor Bente og 

vaktmester skal på befaring i nær fremtid for å finne best mulig plass for dette. 

 

Kort oppdatering fra forrige driftsstyret 

● Ved nedstengning i mars følte noen foreldre at de ikke fikk godt nok tilbud til sine barn. 

Skolen har kun plikt til å ha tilsyn med barna, men tar det til etterretning og med videre til 

en eventuell neste nedstengning.  

● Matpakkespising. Nasjonale retningslinjer sier 20 minutters lunsjpause og at det er dette 

som praktiseres i dag. Om det i fremtiden kommer tegn på at det er under dette kan man 

ta det videre med Pete.  

- Forslag om at det ikke brukes skjerm i forbindelse med lunsj da mange barn 

spiser saktere da. 

- Forslag om at man skal høre med barna om de syntes de får nok tid til å spise 

lunsj. 

● Gymsalen blir tatt i bruk igjen så da er det ingen som trenger å skifte på toalettene. 

● Skolen skal sende ut melding i portalen før kaosdager (mye snø) om at foreldre må ta 

det rolig og bruke hodet når de kjører 

● Ønske om at det kommer info fra skolen om hva som skjer når barnet er borte fra skolen 

i mer enn tre dager.  

 

Juleshow 

● Det blir et heldigitalt juleshow i år 

● Spilles ila en helg i desember 

● Mer info kommer 

● Vær raus med vippsgaver:) 

 

 

 

  

 

 



 

 

 


