
Referat FAU-møte 26. mai 2020 kl. 18:45-20:45 

Til stede - FAU-representanter og foreldrerepresentanter: 

1A Anne Pernille Koppang 
1B Bettina Iren Frydenborg Jacobsen  
1C Gisle Østereng 
2A Mads Skjelberg Gundersen 
2B Vibeke Matre Stryken 
2C Cathrine Thjømøe 
3A Per Henrik (Pete) Mohn 
3B Veronica Gauslå 
3C Helen Katharina Prestgard 
4A  
4B Julia Matazarro Holst 

4C Anna Viveka Dahl 
5A Ellen Marie Johansen 
5B Trine Wiig Hage  
5C Tonje Walløe 
6A Lise Sundem 
6B Henrik Emil Høyerholt 
6C Nina Berg 
6D Heidi Rupel 
7A Vibeke Wingerei  
7B Helene Kopp 
7C Maria Langemyr Larsen

 

FAU-leder Patricia San Miguel 

Rektor Bente Kvam var tilstede under pkt. 1-3. 

Ikke til stede: representant for 4 a 

  
 
Dagsorden: 

1. Velkommen ved FAU-leder Patricia San Miguel, godkjenning av referat fra møtet 
10.03.20 og av innkalling 
 Referat og innkalling ble godkjent 
 

2. Informasjon fra rektor Bente Kvam 

 Det er lav terskel for å sende barn hjem ved mistanke om sykdom. 

 Status lekelederprosjektet: leker er foreløpig ikke innkjøpt. Det er planlagt å 
kjøpe inn tau, baller, bøtter og spader, fordelt på de ulike trinnene.  

 Førskoledagen skal avholdes, men i en litt annen form enn vanlig.  

 Sykling til skolen. Det ligger ikke sykkelregler på skolens hjemmesider. Det er 
foreldrene som avgjør om elevene kan sykle til og fra skolen, dette er ikke 
skolens ansvar. Skole og FAU kan komme med forslag. Skolen fortsetter med 
sykkelopplæring til høsten. Skolen anbefaler at barna venter til 4.klasse. 

 Skoletransport. Skolen/AKS bruker mye tid på å ordne med skoletransport. 
Reglene blir nå endret. Hvis de nye reglene i forhold til å gi beskjed om endringer 
i tide ikke overholdes, kan resultatet være at barnet vil miste rett til 
taxitransport. Det vil bli gitt advarsler, og det vil bli utarbeidet kontrakter.  

 Læringsbrett: alle trinn har fått utdelt brett.  

 Oppsummering Covid-19. Dette har vært en utfordrende tid for skolen. Det har 
blitt gitt tilbud til sårbare elever, og elever med store faglige avvik. Det har blitt 



jobbet mye med smittevern. Sykdom blant elevene har sannsynligvis vært lavere 
enn vanlig, grunnet bedre renhold og håndvask.  

 
3. Nytt fra FAU-styret 
 

a) Grunnet Covid-19 blir det ikke vanlig avslutning i klassene i år. FAU ønsker å sponse is 

til elever og ansatte før sommeren. Dette ble vedtatt. GSD-komiteen organiserer 

dette. 

b) FAU vurderer å opprette egen digital komite og eventuelt en AKS-komite, evt. Bruk 

ressurs fra foreldrebanken i Trivselskomiteen til det. Dette tar vi videre på første 

møte til høsten.   

c) Vedr. Foreldrebanken har ikke komiteen sendt ut noe påmelding til foreldre om det i 

dette skoleåret og siste status var at assisterende Rektor skulle snakke med lærerne 

om vi skal fortsette å tilby/bruke den. Hun var positiv til det men må høre med dem 

først.  Hun ga klar beskjed om at dette ikke ble prioritert før etter påske.  

d) Oslo KFU mail til alle FAUer vedrørende felles høringssvar på forslaget til ny 

opplæringslov - GS FAU er enige i å støtte Oslo KFU forslag mail og sende lokal 

høringssvar. Dette ble gjort 28.mai. 

e) I noen komiteer slutter alle representanter. Det er viktig med god overlapp for å sikre 

kontinuitet. Takk til alle for god innsats! Patricia fortsetter som leder av FAU, hvis det 

er ønskelig fra FAU sin side.  

 

4. Status på arbeidet i de ulike komitéene 

 Bør det arrangeres innsamling til inntekt for FAU og korps? Dette var det ikke støtte 

for i FAU. 

 

5. Diskusjon trafikk. FAU ønsker å diskutere og jobbe med flere områder som handler om å 

skape tryggere skolevei. Ulike punkter som vi må diskutere videre er spørsmål om 

skolepatrulje/foreldrevakter, forlenging av trafikk-uken til 4 uker istedenfor 2 uker og 

refleksaksjon, behov for bedre skilting og formidling til foreldre på foreldremøte om å 

bruke droppsone og ikke kjør inn i veien med skolebarn. FAU utarbeider skriv som skal 

sendes ut til alle førsteklasse-foreldre. FAU vil utarbeide forslag til retningslinjer for 

sykling til og fra skolen, som vil tas opp i driftsstyret. 

 

6.  Evaluering Covid19. 

 GS FAU er enig i FAUs styre forslag til å sende appell- mail til Oslo KFU og Bydel 

Vestre Aker om helsesykepleier ut av smitteteamet og 100% bruk til skolen. Dette ble 

gjort 29.mai.  



 

7. Neste FAU møte: 8. sept og 10. Nov 2020. 

FAU-styret oppfordrer alle foreldre til å spille inn saker til FAU-møter via sin FAU-
representant eller til FAU-styret på e-post (faustyretgrindbakken@gmail.com). 
Dersom en FAU-representant ikke kan stille, er klassekontakt vara, evt. Andre foreldre i 
klassen. Det er FAU-representantens ansvar å videreformidle dette så tidlig som mulig for 
å sikre at klassen er representert. 

 

 

Ref/ Trine Wiig Hage 

mailto:faustyretgrindbakken@gmail.com

