
Referat FAU-møte 10. september 2019 kl. 19.00-21.00 

Til stede - FAU-representanter og foreldrerepresentanter: 

1A Anne Pernille Koppang 
1C Gisle Østereng 
2A Mads Skjelberg Gundersen 
2B Ingrid Helene Garmann Østensen 
2C Cathrine Marie Bjerke Thjømøe 
3A Per Henrik (Pete) Mohn 
3B Veronica Gauslå 
3C Helen Katharina Prestgard 
4A repr. ved Axel E. Roll 
4B repr. ved Monique Erard 

4C Anna Viveka Dahl 
5A Ellen Marie Johansen 
5B Trine Wiig Hage 
5C Tonje Zelow Walløe 
6A Lise Sundem 
6B Henrik Emil Høyerholt 
6C Nina Berg 
6D Heidi Noelani Rüppel 
7B Vera Blokkum Pedersen 
7C Maria Langemyr Larsen   

 

FAU-leder Patricia San Miguel. 

 

Rektor Bente Kvam og ass. rektor Therese Friis Rølles var tilstede under pkt. 1 – 2. 

Ikke til stede:  

1B Bettina Iren Frydenborg Jacobsen, 7A Vibeke Wingerei 
 
Dagsorden: 

1. Velkommen ved FAU-leder Patricia San Miguel. 

 
 

2. Orientering ved rektor Bente Kvam 
 

- Presentasjon av assisterende rektor Therese Friis Rølles: 
o Kom fra Slemdal hvor hun hadde jobbet i 4 år som inspektør, etter 

3 år som inspektør på Vinderen 
o Vært på Grindbakken i en kort periode tidligere 

 
- Skolens ansatte har hatt en god start på semesteret, fin planuke før skolestart 

med læreplan, verdigrunnlag. Har hatt planlegging sammen med Aktivitetsskolen. 
Etter jul går de videre på tverrfaglige tema (bærekraftig utvikling osv…) 
Læreplanen trer i kraft neste høst. 

 

- Det bygges om i småskolebygget (2. og 3. klasse) og i hovedbygget. Skolen er 
trang og har få spesialrom. Det deles derfor av noen rom for smågrupper og 
spesialundervisning. Det er så å si ikke møterom (rektors kontor). Ett rom 
ferdigstilt allerede. 

 



- Skolen har kjøpt inn 100 iPader. De står fortsatt på lager da leverandør ikke har 
hatt anledning til å sette dem opp. Elever med spesped. opplegg skal få først, 
deretter på sikt være lærere for andre barn. En gruppe lærere skal læres opp 
først. Vedr. kritiske artikler: Skal fortsatt ha tekster på papir etc. Skal bruke iPad 
der det er hensiktsmessig. Det er et produksjonsverktøy, det gir bl.a. umiddelbar 
tilbakemelding på elevarbeid. Begynner med noen trinn, kanskje de har råd til 3 
trinn, vet ikke hvilke. Effekter er til dels kartlagt på bakgrunn av såkalt 
følgeforskning i Bærum, ved Rambøll. Ser utbytte når det gjelder motivasjon i 
forskning, ser ikke fullt så mye læringsutbytte enda, bortsett fra på leseopplæring.   

 

- Kontrakt om klassetrivsel (klassetrivsel.no): Abonnerer for å kartlegge det 
psykososiale miljøet på skolen. Får indikasjoner på hvordan de ligger an når det 
gjelder mobbing gjennom elevundersøkelse. Men det kan være vanskelig å forstå 
tallene. Med Klassetrivsel kan man lage ulike typer undersøkelser og den kan 
tilpasses i forhold til alder. Relasjonsdiagrammer kan lages over forhold i klassen. 
Hvem har mange rundt seg, hvem er på utsiden. Tar tak i de som er på utsiden av 
klassen. Håper første runde er ferdig rundt høstferien. Både Bente og Therese har 
god erfaring med denne fra tidligere skoler. 

 

- Skal vise foreldre på forestående møter hvor informasjon om Handlingsplanen 
ligger på hjemmesiden. Hvordan skolen jobber/hva de gjør. Vennskap er tema for 
denne perioden. BliMe dansen var flott, hele skolen var med.  

 

- Lærernorm: Mangler 1,2 stillinger. Manglet fem i januar, så det går rette veien. 
Venter litt til med å ansette nye, skal utlyses. Ikke dårlig dekket nå. 

 

- Trafikk: Rektor ønsker at det tas opp på foreldremøtene at det er et hull i gjerdet i 
Sikksakk-stien ved skolen. Det koster ca. kr 5 000 å reparere det. Kommunen vil 
ikke betale, sier de har reparert 7 g før. Barn går gjennom hullet og ender opp 
med å falle ned foran sameiet/port for ut- og innkjøring. Farlig for barna, og 
skremmende for de som bor i sameiet og skal kjøre ut. Må oppfordre barn og 
foreldre til å ikke gå/ake gjennom dette hullet. Elevrådet er orientert og FAU-
representanter må videreformidle til sine klasser. Det ble kommentert i møtet at 
man kan sende bilde til Bydelen – bruk Bymelding (app eller nettsted). 
Trafikkomiteen tok opp dette i fjor høst. 

 

- Foreldremøter: Har lagt opp til to møter på samme dag. Therese, Terje og Bente 
sparer mye tid, og sparer lokalet som brukes av andre. Må vurdere, kan være 
utfordring med parkering. Ikke ta bil denne kvelden.   

 

3. Valg av nytt FAU-styre og FAU-komitéer 
 

- Patricia gjennomgikk anbefalt fordeling av representanter på komiteer på 
grunnlag av trinn (lenke på FAU-hjemmeside: Foreldreinnsats 1.-7. trinn). 

- Ønskelig at man er i FAU i 2 år, i samme komite. Kontinuitet gir erfaring og bedre 
gjennomføring.   



- Styret fortsetter med unntak for økonomiansvarlig. Mads (2A) ble valgt som ny 
økonomiansvarlig. 

- Alle representanter ble valgt til ulike komiteer. Listen over komitéene legges ut på 
FAU-hjemmesiden, og følger som vedlegg til referatet. 
 

4. Godkjenning av referat fra møtet 28. mai 2019, innkalling og dagsorden 
 
- Ingen merknader 

 

5. Orientering fra FAU-styret ved Patricia San Miguel 
 

- FAU-representanter tar ansvar for at følgende blir tatt opp på foreldremøter: 
 

o Vennegrupper, årstidsgrupper og oppfølging av gjennomføring 
o Orientere klassen om hva som ble sagt på siste FAU-møte 
o «Foreldreinnsats 1.-7 trinn» på hjemmesiden: 

https://grindbakken.osloskolen.no/contentassets/abc8ee1f70254126b9f5
cf0f22f6e509/foreldreinnsats-1-til-7-trinn.pdf 
 

o «Tips til foreldre om godt miljø» på hjemmesiden: 
https://grindbakken.osloskolen.no/contentassets/abc8ee1f70254126b9f5
cf0f22f6e509/tips-til-foreldre-godt-miljo.pdf 

 
o «Avslutning 7. trinn» på hjemmeside – nøktern feiring, komite på plass 

etc. Nytt av i fjor. : 
https://grindbakken.osloskolen.no/contentassets/abc8ee1f70254126b9f5
cf0f22f6e509/avslutning-7-7.pdf 
 

- Økonomi: Saldo pr 9. september kr 140 595. Det mangler fortsatt noen påløpte 
utgifter (kino 5. trinn, buss til leirskole vår-19, leker til lekelederprosjekt). Det må 
foretas en avklaring overfor korpset etter utgifter 17. mai og det skal leveres 
regnskap for 17. mai og GSD.  
 

- Facebook: Trine inviterer alle klassekontakter til FAU sin gruppe på FB, de 
inviterer videre de foreldrene som ønsker. Dette er fordi gruppen er lukket. 

 

- Oslo KFU har sitt første møte 24. september. (Styret sender ut siste innkalling, 
men denne skal gå ut til alle repr.) Kurs i FAU-arbeid 5. november. Info kommer. 

 

- Hjertesone – Trygg trafikk (https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone ) 
 

- Orienterte om FAU årshjul. 
 

- Innspill til Driftsstyret fra FAU v/ Pete: Innkjøp av iPader vs lærernormen. 
Kostnader til iPad skal vel ikke gå på bekostning av lærerressurser. Forstår det slik 

https://grindbakken.osloskolen.no/contentassets/abc8ee1f70254126b9f5cf0f22f6e509/foreldreinnsats-1-til-7-trinn.pdf
https://grindbakken.osloskolen.no/contentassets/abc8ee1f70254126b9f5cf0f22f6e509/foreldreinnsats-1-til-7-trinn.pdf
https://grindbakken.osloskolen.no/contentassets/abc8ee1f70254126b9f5cf0f22f6e509/tips-til-foreldre-godt-miljo.pdf
https://grindbakken.osloskolen.no/contentassets/abc8ee1f70254126b9f5cf0f22f6e509/tips-til-foreldre-godt-miljo.pdf
https://grindbakken.osloskolen.no/contentassets/abc8ee1f70254126b9f5cf0f22f6e509/avslutning-7-7.pdf
https://grindbakken.osloskolen.no/contentassets/abc8ee1f70254126b9f5cf0f22f6e509/avslutning-7-7.pdf
https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone


at dette er ulike budsjett. Hva er skolens IT-strategi, hvordan er tilgang til og 
status på PCer og utstyr, hvor mye brukes det. Elever får beskjed om å ta med 
egne øreklokker til undervisning. 

 

6. Status på arbeidet i de ulike komitéene 
 
- 17. mai-komité: Hedda (4A) skal skrive referat etter et oppsummeringsmøte med 

erfaringer etter siste 17. mai. Venter på siste innbetalinger fra aktører før alt kan 
ferdigstilles.  

- Grindbakken Skoles Dag (GSD): Overskudd på kr 14 590 på hver av de tre 
arrangørene FAU/ kor/ korps. Erfaringer: 

o Vanskelig å få folk til å melde seg. Klassekontakter må følge opp bedre og 
tidligere. En mulighet er å ha en liste for hele året og fordele oppgaver. 
(FAU-repr bør avtale med klassekontakt før foreldremøtet i høst.)  

o Brukte «Let’s deal» til å bestille brus, drikke. God margin.  
o Generelt om kaker: 

 kjøpe inn allergivennlige kaker så folk er sikre på at de er fri for 
allergener. 

 kakebakere: Levere kaken på papp, med aluminiumsfolie. Folk tar 
ikke med seg kakefat, de blir stående på lageret.  
 

- Aktivitetskomite: Det er sendt ut påmelding for nye tegnekurs. Ingen 
representanter i komiteen fra forrige skoleår. Ny komité tar kontakt med forrige 
representant som kan gi veiledning.  
 

- Trafikkomité: Gå-til-skole-aksjon. Send gjerne ut som ranselpost slik at barna kan 
lese. Formidle dette om hullet i stien til foreldre. Bruk bymelding.no eller appen 
til Oslo kommune. Trafikkomiteen følger opp, vi må få faktum på plass, ellers 
vurdere om FAU skal vedta å bevilge midler.  

 
- Julekomité: Skal avholde et møte før høstferien. Det skal være to forestillinger 

søndag 8. desember. [Mer informasjon om arrangementet: Påmeldingsfrist 8.10., 
audition 15.10 kl. 1530-1730, felles gjennomgang 3.12 kl 16-18, generalprøve 
7.12] 

 
7. Eventuelt 

 
- Leirskole: transport må fortsatt dekkes av FAU (koster ca 25 000) 
- Det har kommet inn søknader om bevilling fra skolen til 

o Lydanlegg 12 340 
o Piano 15 000 

 

- Mulig å bevilge penger til 
o Hei-spillet (6 stk a kr 500): kr 3 000  
o Psykologisk førstehjelp: Trine sjekker 
o Engelske bøker: Pete sjekker behov 



o Mer til lekelederprosjektet: Elevrådet ber om mer hvis de ser behov, jf. 
tidligere vedtak 

o Skilt ved Arnulf Øverlands vei – droppsone: Trafikkomiteen sjekker behov 
o Reparasjon av gjerdet i Sikksakkstien: Trafikkomiteen sjekker, jf. over 

 

- Styret skal behandle økonomi og budsjett på neste styremøte, lager et forslag 
som det tas sikte på å presentere for FAU før neste møte slik at vedtak kan fattes i 
møtet 12. november. Styret ser behov for vedtekter for bruk av FAU-midler.  

 

8. Vedtak på eventuelle forslag/saker 
 

 Det ble fattet vedtak om å bevilge kr 3 000 til innkjøp av Hei-spillet. 

 

INFORMASJON TIL ALLE FORELDRE VEDR RESSURSSITUASJONEN FOR SKOLER I OSLO VEST 

Dette ble ikke tatt opp på FAU-møtet, men FAU ønsker å mobilisere foreldre som kan tenke 

seg å jobbe for en bedre ressurssituasjon for skoler på Oslo vest, i samarbeid med andre 

skoler i området. Bakgrunnen er at det er store forskjeller mellom ulike skoler/bydeler når 

det gjelder støtte per elev. Det er et pågående arbeid, og det er ønskelig at også foreldre fra 

Grindbakken skole kan bidra. Tall fra Utdanningsetaten/Oslo Bystyre viser at det i Vestre 

Aker er 9 skoler som mottar en støtte per elev som ligger under det enkelte beskriver som 

en kritisk grense, på kr 74 000. Grindbakken skole er en av disse med ca. kr 69 000 per elev.  

Vi håper at noen ønsker å engasjere seg. Ta i så fall kontakt med din FAU-representant eller 

styret: faustyretgrindbakken@gmail.com  

Neste møte i FAU blir 12. november 2019.  

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/ Vera Blokkum Pedersen 


