
 

 

Referat fra FAU møte 12 januar 2020 

Tilstede (x):   

1a Maria Gundersen x 4c Helene Katharina Prestgard x 

1b Kine Ringdal     5a Anne-Marie Livarinen Tangen  

1c Sophie Eckbo Clausen x 5b Anders Eriksen x 

1d Monica Nordløkken  x 5c Marianne Meyer-Tang x 

2a Pernille Koppang x 6a Ellen Marie Johansen  

2b Bettina Iren Frydenborg Jacobsen  x 6b Trine Wiig Hage  

2c Gisle Østreng  6c Tonje Zelow Waaløe  

3a Mads Skjelberg Gundersen x 7a Lisa Sundem x 

3b Benedicte Adele S Barkvoll  7b Martin Pira  

3c Randi Beate Stangeland Bull  7c Nina Berg x 

4a Mia Loubello  x 7d Tormod Haldbakken x 

4b Veronica Gauslå x FAU leder Patricia San Miguel x 

 

 

 

Bente Klara Kvam var tilstede under punkt 1 og 2.  

 

1. Godkjenning av referat fra møte 10.11.20 og av innkalling 

Godkjent fra møte 10.11.20 og innkalling til dagens møte ble godkjent.  

 

2. Informasjon fra rektor Bente Kvam 

Grindbakken skole er på gult nivå.  

Rektor informerte om smitteutbrudd ved skolen i romjulen.  

Skolen har ansatt ny miljøterapeut, sosiallærer, ressurslærer og AKS leder/inspektør.  

Skolen får studenter fra OsloMet til 2. og 3. trinn. Dette er viktig for rekruttering av nye lærere til 

skolen.  

Foreldremøter og utviklingssamtaler våren 2021 vil bli digitale.  

Skolens helsesykepleiere får ikke bevege seg mellom klassene av smittevernhensyn. De er tilgjengelig 

for elevene pr telefon. De har lagt ut video med informasjon om hvordan elevene kan ta kontakt med 

dem.  



 

 

Skolen er varslet om at helsesykepleiere må skalere ned aktiviteter noe da de vi bli brukt til å bistå 

med vaksinering på  kveldstid. 

Det kom en henvendelse om å benytte skolens areal til vaksinering, men er i ettertid besluttet at det 

er Voksenhallen som skal bli benyttet i stedet.  

Skolen har fått en del henvendelsen om skolevei, trafikk og brøyting. Måltrostveien og Grindbakken 

veien er måkt, benytt Bymelding.   

Rektor informerte om en hendelse hvor en elev ble forsøkt lokket inn i bil ved Lysejordet skole. Rek-

tor kom med oppfordring om at foresatte har en dialog med elevene om å ikke bli med fremmede 

hverken i bil eller ellers.  

 

3. Nytt fra FAU 

1) FAU oppfordrer foreldre om å melde ifra til skolen ved positiv testing og prøveresultat. I denne ti-

den er mer informasjon bedre enn lite. FAU ønsker også orientering fra skolen om smittesituasjonen 

slik det ble gjort i år. 

2) Klasse og FAU kontakter liste (skole) og komite liste (FAU) er midlertidig fjernet fra skolens hjem-

mesider av personvern. Se forøvrig sak under vedtak. Det må gis fullmakt fra alle medlemmene av 

FAU og klassekontakter. Fullmakten gjelder kun i perioden man har vervet. 

3) Oslo KFU: Møtene våren 2021 blir digitale. Oslo KFU fremmet foreldrestemmen og viktighet av tett 

elevoppfølging ved hjemmeundervisning i møte med Byråd for oppvekst og kunnskap og har opp-

fordret FAU-ere å sende innspill om korona og skole for å tas opp i fremtidige møter. 

4) FAU representant til Driftsstyret: FAU har fått en henvendelse av en ledig plass i Driftsstyret som 

nestleder. Mads Gundersen har takket ja til å representere FAU. Første møte 13.1.21. 

5) Økonomi: Juleshowet gikk med overskudd med 15.000,- Vi fikk inn 11.000,- i kompensasjon for 

GSD som ble avlyst i 2020,- fra korpset. 

6) FAU møter i 2021: 9 mars, 25.mai, 7. september og 9. november i forkant av neste driftsstyre-

møte.   

 

4. Status på arbeidet i de ulike komiteene  

Julekomite 

Mange som har sett på juleshowet digitalt.  

Komiteen foreslår at det kan vurderes å arrangere digital show også på vårens arrangement.  

 

Trafikk komiteen 

Nesten 300 svar på spørreundersøkelsen. Godt grunnlag for å ta trafikksikkerheten videre. Skal delta 

på et politisk møte om trafikk i bydelen, samt om mottatt nabovarsel om at sikksakkstien skal/blir 

stenges. En stenging forlenger skoleveien for de barna som benytter seg av sikksakkstien som skole-

vei. 



 

 

Komiteen ønsker å opprette et område på Google Drive, hvor det kan lastes opp bilder av områder 

som er trafikkfarlig. FAU representantene vil få resultat av undersøkelsen på mail 

Foresatte bør benytte Bymelding.no eller Bymelding app til å melde ifra om brøyting, strøing, gatelys, 

beskjæring av trær og busker som hindrer sikt, skilting mm.   

 

 

17. mai komiteen  

Komiteen har ikke hatt noen møter enda. Det er fortsatt usikkert om det blir/hvilke begrensinger det 

vil bli for 17. mai i år pga smittevern og Covid-19.  

Grindbakken skolens dag 

Det er fortsatt usikkert om det blir/hvilke begrensinger det vil bli Grindbakken skoles dag i år pga 

smittevern og Covid-19.  

 

Aktivitetskomiteen 

AKS Alpin: Ingen arrangement for 1. og 4. klasse i år. Årsak er smittevernshensyn hvor foreldre ikke 

kan komme inn på skolen og hjelpe til. Det lar seg gjennomføre for 2.  og 3.klasse da det er flere del-

tagere som er fra samme kohorter. 

Ellers ingen aktivitet for øvrig pga Covid-19. 

 

SMU 

Ikke vært noen møter i SMU siden sist. 

 

 

 

5. Vedtak  

Det var avstemning om oversikt over klassekontakter, FAU representanter og FAU komiteer skal 

være synlig på skolens hjemmeside:   

15 av 15 stemte for at listene skal være synlige på skolens hjemmeside.  

Fullmakter sendes på mail fra FAU styret. Medlemmene gir ved fullmakt tillatelse til hva som skal 

være synlig: Navn, e-post og telefonnumre eller navn og e-post. 

 

 

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. 


