
 

 

Referat digitalt FAU-møte 10. november 2020 kl. 18:45-20:45 

 

Til stede - FAU-representanter: 

1A Maria Gundersen 

1B Kine Ringdal 

1C  

1D Monica Nordløkken 

2A Anne Pernille Koppang 

2B Bettina Iren Frydeborg Jacobsen 

2C Representant ved Ingunn Alvik 

3A Mads Skjelberg Gundersen 

3B Benedicte Barkvoll 

3C Representant ved Emmanuelle Kernen 

4A Per Henrik Mohn 

4B Tormod Halbakke 

4C Helen Katharina Prestgard 

5A Anne-Marie Livarinen Tangen 

5B Anders Eriksen 

5C Marianne Meier-Tang 

6A Ellen Marie Johansen  

6B  

6C Tonje Zelow Walløe 

7A Lise Sundem 

7B Martin Pira 

7C Nina Berg 

7D Tormod Hallbakken 

FAU-leder Patricia San Miguel

 

Rektor Bente Kvam var til stede under punkt 1 og 2. 

 

Ikke til stede: Sophie Eckbo Larsen 1C og Trine Wiig Hage 6B 

 

 

1. Velkommen ved FAU-leder Patricia San Miguel 

Informerer også om at referat fra forrige FAU-møte kommer i løpet av de neste dagene. 

 

2. Informasjon fra rektor Bente Kvam 

Rektor Bente Kvam informerer fra skolen. 

 

1) Status Covid-19: Fortsatt gult nivå, men ingen store forandringer for elevene. Har 

heldigvis kunne ha en tilnærmet normal skolehverdag. Ble sendt ut mer info til foreldre 

mandag 9. november. Alt av “morro” er avlyst, ingen aktiviteter på tvers av grupper, det 

er fortsatt ulike soner på skolegården og gode rutiner på håndvask. Det har enda ikke 

vært smitte på skolen. 

 

2) Personalgruppen: Det har vært store endringer denne høsten. 

● På 7 trinn har det sluttet to kontaktlærere + en faglærer. Dette har berørt alle trinn, men 

personalet har vært flink til å få kabalen til å gå opp. 

● Det ble ansatt en ny miljøterapaut kom etter høstferien. Dette har vært svært vellykket.  

● Økt med en helsesykepleier ekstra på torsdager og fredager. Skolen mangler dessverre 

rom til henne så det jobber for å finne en løsning på dette. 

● Ansatt en ny inspektør for Terje som skal i pappaperm. Han starter 1. januar og kommer 

fra Tøyen Skole. 

● Baselederen på det eldste trinnet på Aks slutter. Kommer til å slå sammen 3 og 4 trinn. 

 

 



 

 

 

 

3) Drift:  

● Elevene fortsetter å være ute om morgenen på AKS. Dette kan bli kan bli krevende 

utover vinteren.  

● Oppfordrer FAU representanter og klassekontakter til å ta videre til klassene at foreldre 

ikke skal inn i gangen. Dette er det mange som fortsatt gjør. 

● Det vil bli satt ut en glemmekasse på torsdager fremover. 

● Det har vært utfordringer med implementeringen av fagfornyelse når man ikke kan 

samle personalet.  

● Det er heller enn så lenge ikke mulig å holde foreldreskole ift læringsbrett. 

● De fleste aktiviteter fremover er lagt på is; juleverksted, kirke etc (uten foreldre). 

● Det er ellers en normal skolehverdag med mye gøy lek ute. 

● Etter ønske fra elevrådet er det søkt bymiljøetaten om flere sykkelstativer til skolen. 

 

4) Oppsummering om læringsbrett: 

Utfordringer: 

● Elvene, spesielt de minste, går på andre apper enn de skal. Det er viktig å jobbe med 

gode rutiner. 

● De eldre eleven synes at chat på teams kan være utfordrende 

● Flere av lærerne har kommet med tilbakemelding om at de skulle ønske at det ikke var 

så mange apper  

 

Fordeler: 

● Lett å tilpasse den enkelte elev og nivå.  

● Opplever at elevene har stor skoleglede. 

● God variasjon i metodebruk.  

● Tidsbesparende.  

● De eldre elevene har en bedre oversikt over elevarbeid i showbie. 

● De yngre elevene er spesielt glad i lydbøkene. 

 

På grunn av Covid-19 har skolen ikke fått gjennomført den planlagte kompetansehevingen av 

ansatte. Skolen har derfor leid inn kompetanse fra firmaet "Kreasjon" tre dager i uken, frem til 

desember. Eirik har som hovedoppgave å støtte, veilede, modellere for lærere og elever i 

bruken av læringsbrett i undervisningen.  

 

5) Nationale prøver: 

Det er veldig gode resultater på Nasjonale prøver i lesing og regning. Vi er også 

fornøyde med engelskresultatene, selv om vi ser at vi må fortsatt ha fokus på dette 

videre. Jobben for skolen fremover er å sikre at resultatene på Nasjonale prøver blir mer 

stabile. Skolen skal jobbe videre med resultatoppfølging av NP i fellesskap. Drøfte hva 

som gikk bra, hvorfor? Hva kan vi bli bedre på, hvordan?  

  

 



 

 

 

3. Nytt fra FAU-styret 

1) Digital komité. Foreldre ble oppfordret til å melde seg på. Ni foreldre har meldt sin 

interesse.   

2) Klasselister - må minne på foreldre om at de må gi fullmakt om at kontaktinfo om dem 

deles i Skolemelding appen.  

3) Oslo KFU. Alle FAU-representanter skal få informasjon og referat fra deres møter direkte 

fra dem. Gi beskjed til Patricia om man ikke mottar disse mailene. Deres neste møte blir 

et digitalt møte den 24. november.  

4) Oversikt over FAU møter for 2021: tirsdag 5. januar, tirsdag 9 mars, tirsdag 25 mai 

(grunnet oppgjør 17. mai arrangement), tirsdag 7. september, tirsdag 9. november. 

 

 

4. Økonomi  

Økonomiansvarlig Mads Skjelberg Gundersen informerer om FAU regnskap 2020/21. 

1) Lite penger inn og lite penger ut. 

2) Per i dag 156k i banken. 

3) Hva skal vi gjøre resten av året? Kan muligens komme inn penger fra juleforestilling og 

17. Mai. 

 

5. Nytt fra driftstyret 

● Tre nye vararepresentanter til DS 

● Ny leder: Peter Mohn blir ny leder i 2021. 

 

6. Status på arbeid i de ulike komitéene 

1) Trafikk:  

● Har fått god tilbakemelding på utsendt spørreundersøkelse. Venter fortsatt noen 

svar. Kan legges ut på Grindbakken sine facebook så foreldre kan svare der. 

Kan sendes ut på nytt med svarfrist. Sende en påminnelse med frist. Har i dag 

fått 286 svar. 77 % har vært bekymret for å sende barna på skolen pga utrygg 

skolevei.  

● Har også sendt ut to forespørsler om fartsskilt. Digitale skilt vil nok kreve endel 

penger. 

● Gå til skolen aksjonen begynner neste mandag, Er sendt ut info til foreldrene. 

Har enda ikke fått tak i nok reflekser. Forslag om at de som ikke har refleks kan 

få dette på kontoret på skolen, kommer med tilbakemelding om dette. Aksjonen 

er delt opp i 2. To uker på høsten og 2 på våren. 

● Dropsone skilt vinter. Trafikkgruppen skal ta ansvar for å få disse lagret et sted i 

vinter. 

● Usikkert om det blir noe av foreldrepatrulje. 

 

2) Julekomité: 

● Sendt ut mail om påmelding til digitalt juleshow. Fått inn 8-10 audition videoer. 

Jobber med å få satt dette sammen. 



 

 

● Innslag fra korpset og koret. Bente og Gunn kommer med en hilsen. Det blir 

kortere enn tidligere, men veldig hyggelig og med noen overraskelser.  

● Invitasjon kommer til alle foreldre. Det vil bli en familiepris som de som vil se 

showet kan vipse.  

 

 

 

3) Trivelskomite/foreldrebanken:  

● Foreldrekveldene med helsesykepleieren blir digitalt. Hun jobber med å spille 

disse inn og trenger ikke mye hjelp til dette. En link som man kan se 1-2 ganger 

vil bli sendt ut. Slik kan alle se det når de vil og i eget tempo. Filmene vil ligge ute 

en begrenset tid.  

 

 

7. Oversikt over FAU-året og hva som skjer  

Status aktivitetskomitéen: ordner mye selv. Kun alpint på aks som er aktuelt nå. 

 

8. Eventuelt 

Patricia deler erfaringer fra tiltakene under forrige nedstenging og hjemmeskole. Både 

fra elevene og lærernes sitt ståsted. Dette finner man også på Oslo KFU sin hjemmeside 

- Referat UDE.  

 

FAU-styret oppfordrer alle foreldre til å spille inn saker til FAU-møter via sin 

FAUrepresentant 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. 


