
Referat FAU-møte 8. september 2020 kl. 18:45-20:45 

Til stede - FAU-representanter og foreldrerepresentanter: 

 

1A Maria Gundersen 

1B Kine Ringdal  
1C Sophie Eckbo Clausen  
1D Monica Nordløkken 

2A Anne Pernille Koppang 

2B Bettina Iren Frydeborg Jacobsen 

2C Gisle Østereng 

3A  
3B repr.ved Trine Wiig Hage 

3C Randi Beate Stageland Bull 
4A Per Henrik Mohn 

4B Veronica Gauslå 

4C Helen Katharina Prestgard 

5A Anne-Marie Livarinen Tangen 

5B Anders Eriksen  
5C Marianne Meier-Tang 

6A repr. ved Patricia San Miguel 
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 
Rektor Bente Kvam var til stede under pkt. 1-2. Ann Jeanette Heitmann var tilstede under 
pkt. 1-3 

Ikke til stede: representant for 3A  

Dagsorden: 

1. Velkommen ved FAU-leder Patricia San Miguel, godkjenning av referat fra møtet 
26.05.20 og av innkalling 

 

Referat og innkalling ble godkjent. 
 

2. Informasjon fra rektor Bente Kvam 
 

 Status Covid-19: Det er fortsatt gult nivå. Lærere og elever må holde seg hjemme 
til de er symptomfrie. Dette leder til økende fravær. Hovedfokus nå er å 



forberede skolen/lærere godt, slik at vi ved en eventuell karantenesituasjon i en 
klasse eller et trinn kan fortsette undervisningen digitalt.   

 Læringsbrett: Skolen jobber for å få elever og lærere på 1.-3. trinn "opp å gå" på 
læringsbrett, slik at vi er godt forberedt i tilfelle vi kommer i en 
karantenesituasjon. På 4. – 7. trinn er lærere og elever allerede godt i gang med 
læringsbrett.   

 Ikke noen høstaktiviteter planlagt enn så lenge. Det er ikke noe utleie av lokaler i 
skolen, unntatt korps og musikkskole.  

 14 nye medarbeidere har blitt ansatt siden Bente Kvam begynte i skolen. (4 nye 
kontaktlærer, 3 nye ressurslærer, ny sosiallærer og ny helsesykepleier) 

 Sykling til skolen. Det er foreldrene som avgjør om elevene kan sykle til og fra 
skolen, dette er ikke skolens ansvar. Barn som sykler må ha hjelm. Ingen skal 
sykle/ kjøre med sparkesykkel i skolegården, også ikke foreldre. Skolen skal ha 
sykkelopplæring nå til høsten i 5. trinn og til våren i 4. trinn. 

 Skoletransport. Skoletaxi anbefaler at det kommer en dump ved utkjørsel i 
Hvitveisbakken. Det er også ønskelig at trafikkgruppen i FAU jobber for å få opp 
et 30km skilt. Her kjører mange fort ut fra utkjørselen. Det skal minnes på at det 
ikke er parkering i rundkjøringen. 

 

3. Informasjon fra helsesykepleier Ann Jeanette Heitmann 
 

 Tidligere helsesykepleier Perle har flyttet til Bergen. Ann Jeanette arbeider nå 
80% som helsesykepleier på Grindbakken skole. Under resterende tid skriver hun 
en master om mobbing med organisasjonen Voksne for barn. Utdannet 
familieterapeut. 

 Ekstra helsesykepleier Anja Kokvoll:  
jobber 50% på Grindbakken skole, 50% på Voksen skole.  

 Mål: Fremme fysisk og psykisk helse gjennom samtale med barna. Vil gjerne 
jobbe forebyggende. 

 Ann Jeanette har vært i alle 1. klasser og snakket om «Hva voksne ikke har lov til å 
gjøre med barn». Hun rekker ikke å gjøre dette med alle trinn, men tar opp 
tematikken igjen i 4. trinn der de jobber med et opplegg fra Redd Barna. Med 5.-
7. trinn har Ann Jeanette et opplegg om tanker og følelser og i 7. trinn om 
psykologisk førstehjelp. 

 Jeanette kommer å sette opp 4 foreldrekvelder til alle foreldre fra 1.-7. trinn med 
følgende tema: 

 Det viktige båndet (foreløpig dato: 20. oktober) 
 Grensesetting med kjærlighet (foreløpig dato: 17. november) 
 De store følelsene (foreløpig dato: 10. februar) 
 En god leder (foreløpig dato: 10. mars) 

 Ønsker å samarbeide med FAU for å få hjelp til å sette opp stoler og streaming av 
foreldrekveldene. 

 

4. Valg nytt FAU styre, FAU komiteer 
 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.  

 Patricia fortsetter som FAU leder. 
 Alle representanter ble valgt til ulike komiteer. Listen over komitéene legges ut på 

FAU-hjemmesiden, og følger som vedlegg til referatet. 

5. Nytt fra FAU-styret 
 

 FAU-representanter tar ansvar for at følgende blir tatt opp på foreldremøter: 
 Vennegrupper, årstidsgrupper og oppfølging av gjennomføring 

 Orientere klassen om hva som ble sagt på siste FAU-møte 

 «Foreldreinnsats 1.-7 trinn» på hjemmesiden: 
https://grindbakken.osloskolen.no/contentassets/abc8ee1f70254126b9f5cf0f22f6e5
09/foreldreinnsats-1-til-7-trinn.pdf 

 «Tips til foreldre om godt miljø» på hjemmesiden: 
https://grindbakken.osloskolen.no/contentassets/abc8ee1f70254126b9f5cf0f22f6e5
09/tips-til-foreldre-godt-miljo.pdf 

 «Avslutning 7. trinn» på hjemmesiden – nøktern feiring, komite på plass etc.  
Nytt fra i fjor: 
https://grindbakken.osloskolen.no/contentassets/abc8ee1f70254126b9f5cf0f22f6e5
09/avslutning-7-7.pdf 
 Facebook: Trine inviterer alle klassekontakter til FAU sin Facebookgruppe. 

Klassekontaktene inviterer de foreldrene som ønsker å være medlem i gruppen. 
 FAU vurderer å opprette en egen digital komite. Det jobbes fortsatt med å 

definere hva denne komiteen vil gjøre og om man eventuelt kan inkludere 
spesielt interesserte foreldre som ikke er en del av FAU. 

 Streaming utstyr: Til neste møte sjekkes det om skolen allerede har streaming 
utstyr som kan brukes for f.eks. temakvelder med helsesykepleier og 
juleforestillingen eller om FAU skal kjøpe inn dette. 

 Skolevei skilt bør låses ved Røslyngveien. 
 Klasseliste: Nå må alle foreldre akseptere publisering av kontaktdetaljer i appen 

«Skolemelding for Osloskolen». Skolen får ikke lov til å dele klasselistene lenger. 
Foreldrene klarer ikke å ta ut lister fra appen selv, men skolen kan gjøre dette. 
Det skal være en deadline når man skal akseptere publiseringen slik at skolen kan 
skrive ut listen til foreldrene. 

 FAU kommer å sende ut en anbefaling om at Halloween er et arrangement som 
skal være inkluderende og at alle har et sted å dra. Dette blir diskutert mer under 
neste FAU møte i oktober. Det kommer ikke å være mulig til å feire Halloween i 
klasserommene ifølge skolen. 

 Tekstforslag til hjemmesiden «Sykling til skolen» ble presentert. 
 Trine sender ut mail til klassekontakter om vararepresentanter til Driftsstyret. 
 Økonomi: Saldo pr 25. august kr 180 373.  

 
 
 
 

 
 

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


6. Nytt fra Driftsstyret  
 

 Det har gått ut et skriv til første klasse. 
 Reflekskampanjen blir utvidet fra 2 til 4 uker. 
 Økonomien i skolen er god, men mye ressurser har blitt brukt på Antibac og 

vasking. Grunnet Covid-19 har det vært mer vikarer og mer fravær samt at den 
strategiske planen for skolen er forsinket. 

 Innspill til Driftsstyret fra FAU v/ Pete: Hvordan sørger skolen for de større barna i 
skolen ved nedstenging. Det skal også diskuteres om det er tilstrekkelig mye tid til 
å spise for barna. Under flere foreldremøter har det blitt diskutert at det er for 
lite tid. 

 

7. Status på arbeidet i de ulike komitéene 
 

 Foreldrebanken: Dette tas opp igjen. 
 Trivselskomite: kan hjelpe til med foreldrekvelder i regi av helsesykepleie som 

nevnt i pkt. 3. 
 Grunnet Covid-19 er ingen høst- eller juleaktiviteter planlagt, men det jobbes 

med å finne kreative løsninger hvordan man kan legge til rette til aktiviteter i tråd 
med smittesituasjonen. 

 

8. Eventuelt. Artikkel fra Aftenposten “Mange elever får ikke snakke når de spiser” - 
følges opp på Driftsstyre møte som nevnt i pkt. 6. 
 

9. Neste FAU møte:  
 

Ekstraordinært trafikk-møte: tirsdag 6. oktober, 18.45 – 20.45 

Neste FAU møte: 10. november 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/ Helen Prestgard 

 

mailto:faustyretgrindbakken@gmail.com

