
Referat FAU-møte 27. mars 2019 kl. 19.00-21.00 

Til stede - FAU-representanter og foreldrerepresentanter: 

1B Ingrid Helene Garmann Østensen 
1C Cathrine Marie Bjerke Thjømøe 
2A Per Henrik (Pete) Mohn 
2B Helene Sverdrup-Dahl 
2C Siri Støren Anonsen 
3A Hedda Heyerdahl Braathen 
3B Julia C. Matarazzo Holst 
4A Heidi Schram  
4B Trine Wiig Hage 

4C Cecilie Grahl-Madsen Tollefsen 
5B repr. ved Siri Anonsen 
5C Nina Berg 
5D Heidi Noelani Rüppel 
6A repr. ved Julia M. Holst 
6B Vera Blokkum Pedersen 
7A Kari Mette Elvrum Buer 
7B Emmanuelle Kernen 
7C Bettina Iren Frydenborg Jacobsen

FAU-leder Patricia San Miguel 

 

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

Ikke til stede:  

1A Mads Skjelberg Gundersen, 3C Anna Viveka Dahl, 5A Kristin Skisaker, 6C Marius Rolf 

Finstad 

Dagsorden: 

1. Velkommen ved FAU-leder 

Opplyste at man fremover skal forsøke å legge FAU-møtet før Driftsstyret sitt møte, slik 
at man kan ta opp saker der på bakgrunn av FAU-møtet.  

2. Godkjenning av referat fra møtet 05.02.19 og av innkalling 

Referat og innkalling ble godkjent uten merknader. 

3. Orientering ved rektor, Bente Kvam  

Rektor holdt en kort orientering etter 8 dager i jobben. Hun fortalte litt om seg selv før 
hun gikk over til å fortelle om aktuelle oppgaver på skolen. Hun svarte deretter på 
spørsmål fra FAU-representanter. 

Hun har vært rundt i klassene og hilst på alle elevene, fått mange spørsmål. Hun ser ikke 
behov for å endre tradisjoner ved skolen. Hun jobber nå mye med ansettelser, som følge 
av Lærernormen. 

Hennes forventninger til FAU er god dialog, at FAU-representanter fremsnakker skolen 
og er et godt bindeledd mellom skole og hjem. Det er viktig å ta tidlig kontakt hvis det er 
noe. 



Hun håper på sikt at skolen kan bli iPad skole. Dette vil uansett ikke skje for alle på en 
gang, trolig de yngste som starter først. Hun skal se på finansiering. Det er f.eks. dumt å 
investere i nye PCer ettersom de vil bli faset ut av Osloskolen. Nå er det store forskjeller 
på Oslo-skolene. I Bærum har politikerne sagt at alle elevene skal ha iPad. 

I forlengelsen av dette er nettvett veldig viktig. Det må foreligge en plan som følges fra 
starten og jobbes med kontinuerlig. 

Hun fikk videre spørsmål om praksis rundt elevenes bruk av utstyr som skateboard, 
rullesko, hoverboard etc. på skolen. Umiddelbart så hun problem med lagring, det er ikke 
plass til å ha utstyr stående inne, men hun skal for øvrig vurdere spørsmålet. 

4. Nytt fra Driftsstyret v/Pete 

a) Patricia introduserte tema om felles initiativ for å samle flere FAU i Oslo vest mot 
uforsvarlig ressursfordeling i Oslo. De ønsker ikke å ta midler fra andre skolegrupper, 
men heller finne en bedre modell, som sikrer at skoler i Oslo vest, som taper 
økonomisk med dagens løsning, vil få tilstrekkelige midler. Utdanningsetaten har 
skjønt dette. Det fremstår som en konflikt mellom byråkrater og politisk ledelse. 
FAUs representant i Driftsstyret jobber med saken og er i dialog med FAU på andre 
skoler. Hvis det er foreldre på Grindbakken skole som vil engasjere seg i dette, kan de 
ta kontakt med Per Henrik Mohn (Pete). 

b) Skolen og Driftsstyret må jobbe mot å oppfylle lærernormen og samtidig tenke på 
økonomi. Det viktigste er å holde budsjettet. Har vært i balanse til og med i år. Skolen 
oppfyller ikke lærernormen. Rektor er i gang med ansettelser. Logistikkutfordringer 
for Grindbakken, det ser ut til å være mer attraktivt for unge lærere på Grünerløkka/ 
sentralt. Det kom innspill om mulighet for å tenke annerledes, kanskje er det ikke 
nødvendig med utdannede lærere til barn som trenger hjelp til sosial læring eller 
annen psykologisk assistanse. Man kan f.eks. tenke seg at barnevernspedagoger, 
miljøarbeidere, sosiologer og sosionomer kunne bidratt med sin kompetanse. Enkelte 
skoler har prøvd dette med hell. 

c) Det er ønske om å samordne Driftsstyret og FAU bedre. Driftsstyret ønsker at FAU 
legger fram saker som de kan følge opp. 

d) Det kom innspill med ønske om bedre samarbeid med sosiallærer, og innsyn i 
eventuelle prosedyrer for hvordan man følger opp både begavede barn og barn med 
spesifikke læringsvansker. 

e) Det ble stilt spørsmål ved mobbing – hvordan det følges opp med og av skolen. Her 
kan FAU sin trivselskomite bidra.  

[Rektor var ikke tilstede under dette punktet, men har i ettertid supplert 
fremstillingen med følgende, som vi tar inn i referatet for å sikre at korrekt 
informasjon formidles:  



Alle som arbeider på skolen har en aktivitetsplikt for å hindre krenkelser og mobbing. 
Aktivitetsplikten inntrer når en ansatt får mistanke eller kunnskap om at en elev blir 
utsatt for krenkende atferd eller handlinger. De ansatte skal:  
-ta mistanken på alvor 
-gripe inn og stoppe atferden med en gang, og snarest undersøke saken 
-varsle rektor  
Skolen skal iverksette tiltak (aktivitetsplan), i samarbeid med foresatte, involverte 
elev(er).] 

Trivselskomiteen følger opp saken ved å be om møte med inspektør/rektor, og Pete 
fra Driftsstyret deltar.  Trivselskomitéen har nylig utarbeidet et skriv som omhandler 
“Krenkelse/mobbing”. Dette er ment som en veiledning til foreldre med barn som 
opplever krenkelse/mobbing på skolen. Den er lagt ut på FAU sin hjemmeside – se 
lenke: 
https://grindbakken.osloskolen.no/contentassets/abc8ee1f70254126b9f5cf0f22f6e509/

krenkelse_mobbing---grindbakken-skole--1.pdf  

5. FAU-styret ved leder 

a) Referat fra Oslo KFU møte 6. februar  

Elevundersøkelsen ble diskutert, og det ble fremsatt ønske om hjelp til å tolke 
resultatene. Andre emner som ble tatt opp var inkludering, Skolemiljøutvalg (SMU) 
og nettvett.  

Når det gjaldt nettvett, har UDE valgt et opplegg fra Redd Barna fra 1-4.trinn; Vær en 
venn på nett. Skolene anbefales å ta dette i bruk. Nettvett kan imidlertid ikke bare 
foregå i skolen. Det er behov for et godt skole-hjem-samarbeid, og en felles forståelse 
av regler og rammer er viktig. 

Når det gjelder lagring av FAU-filer kan vi lære av andre skoler, og vi kan organisere 
oss bedre. Patricia følger opp dette. 

b) Foreldrebanken 

Har vært lite tilgjengelig for lærerne og derfor lite brukt. Lenken ligger under FAU – 
Infoskriv foreldrebanken. Her kan foreldre/foresatte registrere seg og det framgår 
hvem som er registrert. Skolen skal bidra til å gjøre dette bedre kjent for lærerne. 

c) Foreldreundersøkelse  

Undersøkelsen er sendt ut, i utgangspunktet til 1 foreldre per barn. Det er viktig å 
svare. Frist 12.04. 

d) Klager på snørydding/uhell på skoleveien  

Bruk Bymelding.no eller app (Bymelding) for å varsle om behov for rydding. Ring 
Politiet hvis det er noe alvorlig/haster 02800. Ved uhell på skoleveien, si fra til de 

https://grindbakken.osloskolen.no/contentassets/abc8ee1f70254126b9f5cf0f22f6e509/krenkelse_mobbing---grindbakken-skole--1.pdf
https://grindbakken.osloskolen.no/contentassets/abc8ee1f70254126b9f5cf0f22f6e509/krenkelse_mobbing---grindbakken-skole--1.pdf


ansvarlige i bydelen, skolen og FAU trafikk, så det blir loggført for samlet tiltak. 
Skolen skal ha registrert, kan vi få tall derfra? Finnes det rutiner for beskjed om 
uhell/skader? Burde skolen registrere dette i HMS? Patricia sjekker opp dette. 

e) Økonomi  

Det ble gitt en kort orientering om status. 

f) Påminnelser  

Oslo KFU Skolegruppemøte og årsmøte (sendt ut e-post) – representanter oppfordres 
til å delta. 

6. Status på arbeidet i de ulike komitéene 

a) Trafikkomité 

Har vært i dialog m Bymiljøetaten. Sendte et notat i februar (jf vedlegg forrige 

referat). Bymiljøetaten innstiller på utvidelse av fortau langs Lillevannsveien og 

ned til Skogen stasjon (200 m). Planlegges bygget fra 1. mai – 1. juli. Vurderer 

dessuten tiltak ved Voksenlia stasjon i inneværende år. Trafikkomiteen venter på 

tilbakemelding når det gjelder status for øvrige foreslåtte tiltak. 

b) 17. mai – komité  

Jobber med ulike forberedelser. Det ble bl.a. stilt spørsmål vedr. betaling for buss 
fra skolen og ned til sentrum. Noen betaler ikke selv om de sitter på bussen, hva 
gjelder for elever som spiller korps, FAU dekker for de voksne. I år skal det påses 
at alle betaler for arrangementet og for buss. FAU må vurdere hva som skal 
dekkes for senere år.  

c) Trivselskomité  

Skriv om krenkelser/mobbing skrevet av Bettina, se pkt. 4 e over. Skal ta initiativ 
til møte med rektor, se pkt. 4 e over.  

d) Grindbakken skoles dag-komité  

Er i oppstartsfasen. Fikk råd om å sikre tilstrekkelig strømforbruk (unngå at 
sikringer går) på kjøkkenet. 

e) Aktivitetskomité   

Alle kursene er i gang. 

7. Vedtak på eventuelle forslag/saker 

a) Det bevilges penger til buss til leirskole vår 2019 – kr 25 000. 



b) Det bevilges penger til buss til byen 17. mai (usikre på beløpet her). 
c) Vi har fått en liste fra Elevrådet over behov for leker/hjelp til Lekelederne. Enkelte 

klasser har også gitt innspill til leker og utstyr de ønsker seg, etter spørsmål fra FAU-
representant. Det ble bestemt at FAU-styret undersøker nærmere priser/fordeling og 
sender ut forslag om vedtak på bevilling av beløp på e-post.  

Neste møte i FAU blir 28. mai 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 


