
Referat FAU-møte 10. mars 2020 kl. 19.00-21.00 

Til stede - FAU-representanter og foreldrerepresentanter: 

1A Anne Pernille Koppang 
1B Bettina Frydeborg Jacobsen 
1C Gisle Østereng 
2B Vibeke Stryken Matre 
2C Cathrine Marie Bjerke Thjømøe 
3B repr. v/ Heidi Noelani Rüppel 
3C repr. v/ Ellen Marie Johansen 
4C Anna Viveka Dahl 

5A Ellen Marie Johansen 
5B Trine Wiig Hage 
5C repr. v/ Bettina F. Jacobsen  
6A Lise Sundem 
6D Heidi Noelani Rüppel 
7B Vera Blokkum Pedersen 
7C Maria Langemyr Larsen    
Patricia San Miguel

 

Rektor Bente Kvam og AKS-leder Maria Brusgaard var tilstede under pkt. 1-2.  

Ikke til stede: 2A Mads Skjelberg Gundersen, 3A Per Henrik (Pete) Mohn, 4A Hedda 
Heyerdahl Braathen, 4B Julia Cecilia Matarazzo Holst, 6B Henrik Emil Høyerholt, 6C Nina 
Berg, 7A Vibeke Wingerei 
 
 

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

Ingen merknader. 

2. Informasjon fra rektor Bente Kvam og Maria Bruusgaard  
Rektor informerte først fra skolen 
 

1) Ansettelser: Det er utlyst 5 stillinger, jobber mye med dette framover. Det 
jobbes med at skolen skal få en helsesykepleier til i ½ stilling.  

2) Elever: Det er inntil 105 barn som vil begynne på 1. trinn til høsten. Dette er 
ca. 20 for mange. Skolen ser nå på hvordan dette kan løses, om man kan tilby 
4 klasser til høsten. I 2021 går det ut et trinn som har fire klasser, slik at året 
etter kommer man tilbake på "normalen". Fullt på veldig mange naboskoler; 
Svendstuen tar ikke inn ekstra elever, Bogstad kan ta inn 6 elever, Voksen 
ønsker ingen. Kanskje de eldste kan ha gym i Voksen flerbrukshall. Det er 
nødvendig framover å se på 1. trinn-bygget, som er utdatert.  

3) Timeplaner: Har tatt med seg innspill fra forrige FAU-møte når det gjelder 
senere skolestart om morgenen, men ingen konklusjoner enda.  

4) Elevundersøkelsen: Ikke så store variasjoner fra i fjor. Jobber med trivsel på 
skolen. Sjakktilbud i friminutt for de som ønsker, disko på fredager. 
Sammenlignet med andre skoler i nærmiljøet ligger vi ganske likt. Jobber for 
enda bedre resultater (se vedlegg). 

5) Nasjonale prøver 2019:  
a. Generelt: altfor mange på nivå 2, her er utfordringen videre.  



b. Tiltak iverksatt for vårsemesteret: bl.a.  
1. forberedelser for 5. trinn neste år,  
2. styrket med lærerressurser,  
3. kurs i repetert lesing.  

c. Tiltak på lengre sikt: 
1. fagansvarlige med kompetanse i faget,  
2. utvikle profesjonsfaglig samarbeid på trinn, 
3. videreutdanning for lærerne. 

d. Svært gode resultat for 8. trinn som er på Midtstuen. 
e. Engelsk: altfor mange på nivå 2 (nivå 3 er best) 
f. Regning: ønsker å flere på nivå 3 
g. Lesing: få på nivå 1, 64 pst. på nivå 2, men for få på nivå 3. 

 
6) Klasselister: Det kommer nytt skjema til høsten med mange spørsmål samlet, 

klasselister, foto osv., som skal besvares av foresatte.  

7) Høring av skolebehovsplan 2021-2030: Det er varslet om at den kommer (se 

vedlegg). FAU vil bli bedt om innspill. Bente sender den til FAU-styret når den er 

klar. 

8) Foreldremøter høsten 2020: Skolen ønsker først å innkalle klassekontakter til 

felles møte, og til separate møter med kontaktlærerne, for å planlegge 

foreldremøtene. 

9) Byomfattende tilbud for spesialundervisning i grunnskolen: Oslo kommune tilbyr 

et begrenset antall plasser i byomfattende spesialskole/spesialgruppe for enkelte 

elever med omfattende fysisk og spesialpedagogisk tilrettelegging. Dette betyr at 

skolen kan få elever med spesielle behov som skolen ikke er fysisk tilrettelagt for.  

10)  Koronavirus: Felles informasjon er lagt ut for Oslo-skolene. Ikke håndhilsning, 

fokus på renhold, hygiene etc. Følger rådene fra FHI. En ansatt er i karantene pga. 

utenlandsreise. Anbefaler alle å følge med på Skolens hjemmeside som 

inneholder lenker til oppdatert informasjon. Kan ikke gå ut med informasjon om 

at noen er i karantene osv. med mindre de samtykker. Anbefaler video for barn 

på FHI  https://helsenorge.no/koronavirus/barn-og-gravide og 

helsedirektoratet.no 

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/informasjonsfilm-om-koronavirus  

11) Sommerskolen: påmelding med frist 17. mars. 

AKS v/ leder Maria Bruusgaard gjennomgikk brukerundersøkelsen for AKS 2019. 

1) Svarprosent 69 – bedre enn før. Undersøkelsen gjennomføres annethvert år. 

Det blir sendt ut en kortversjon av gjennomgangen til foresatte. 

2) Nye spørsmål sammenlignet med tidligere undersøkelser. Gjennomsnitt for 

Grindbakken er 3,6. Gjennomsnitt for området er 3,9 av maks. 5 (best). 

3) Det har dessverre vært tilbakegang, kan forklares med AKS leder i redusert 

stilling, slik at baseledere har overtatt administrative oppgaver osv.  

https://helsenorge.no/koronavirus/barn-og-gravide
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/informasjonsfilm-om-koronavirus


Tiltak: Ansette en AKS-leder i 100 pst stilling som kan bidra til oppfølging. 

4) Konkrete spørsmål ble gjennomgått. For eksempel scores det bra på spørsmål 

som går på trygghet og imøtekommenhet, mens det scores dårlig på spørsmål 

om AKS' bidrag til faglig utvikling og på informasjon om hvilke aktiviteter barna 

deltar i.  

Tiltak: Skal bl.a. klarere informasjonskanaler og finne hvilken type informasjon 

foreldrene ønsker, oppdatering av hjemmesiden. 

5) Ønsker bidrag fra FAU til å ta stilling til HVOR informasjonen skal komme. 

Foreldre har ulike ønsker: skolemelding, SMS, e-post osv.  

FAU-representantene var positive til å bruke Skolemelding—app. Noen får 

dette også på e-post, men dette kan man velge selv. 

6) FAU bes om å videreformidle hvis det etterspørres spesifikk informasjon fra 

AKS, hva er viktigst for barna/foreldre, hvilke aktiviteter som etterlyses osv. 

7) Andre tiltak: Omorganisering av ressurser, involvere barna i å velge aktiviteter. 

8) Ønsker en AKS-komité i FAU for å lette kommunikasjonen. 

9) Innspill i møtet: Tilrettelegge bedre for førsteklassingene, spesielt i starten. 

Svar: Vanskelig med Grindbakkens beliggenhet å ha morgenvakter. Prøver 

ulike tiltak. Forventningsavklaring for foreldre og barn kan være viktig. Kan tas 

opp på møte med klassekontakter nevnt over av rektor, jf. punkt 8. 

 

3. Nytt fra FAU-styret v/ leder Patricia San Miguel 

1) Sikksakkstien er reparert. 

2) Mangler status fra Trafikkomiteen vedr. bestilling av droppsoneskilt ved Arnulf 

Øverlands vei, som forventes å settes ut etter påske.  

3) Det har vært valg av nye representanter i FAU. Alle som var tilstede på møtet ble 

bedt om å oppgi hvorvidt de fortsetter til høsten. 

4) Referat fra Oslo KFU Skolegruppe E og F 11.02. Det ble særskilt vist til anbefaling 

om å lage et forventningsmandat for skole-hjem-samarbeid. FAU-styret følger 

opp overfor skolen. 

5) Neste møte Oslo KFU 21.4. kl. 18-2030.  

6) Informasjon om Nasjonale prøver og Elevundersøkelsen kan finnes på 

Minosloskole.no og Skoleporten.udir.no. 

7) Trafikk som hovedtema: utsatt til neste møte, da ingen fra Trafikkomiteen var 

tilstede. 

8) Informasjon fra Trygg Trafikk om hjertesone ble gjengitt. Sendes ut til alle FAU-

representanter til orientering. 

9) Oppfølging av innspill fra FAU i forrige møte, til bl.a. FAUs arbeid og støtte til ulike 

tiltak: utsatt til neste møte. 

10) Liste over de ulike klassenes ønsker til innkjøp av leker ble gjennomgått. Det ble 

også diskutert om det er hensiktsmessig å kjøpe inn til 7. trinn, og om det skulle 

kjøpes inn til nye 1. trinn. 



11) Vedtektsendring: Forslag om å fjerne henvisning til skolens strategi som 

veiledning for økonomisk støtte ble gjennomgått. 

4. Status for arbeidet i de ulike komitéene 
17. mai komité: Arbeidet er i gang, mange medlemmer i komitéen fra i fjor. Vil 

be om tilskudd fra FAU til en katapult. Premiediskusjon, miljødiskusjon.  

 

5. Vedtak 

a. Vedtak om å bevilge kr 11 000 fordelt på kr 500 til hver klasse for innkjøp av 

leker. (Patricia ber skolen om hjelp med bestilling, FAU refunderer.)  

 

Etter møtet har FAU styret bevilget inntil kr 2 000 ekstra under sitt mandat 

for innkjøp til kommende 1. trinn, på bakgrunn av diskusjon (pkt. 10 over). 

 

b. Vedtektene endres: § 12 Økonomi, første avsnitt, skal lyde:  

"FAU ønsker å bidra med økonomisk støtte til skolebarna når de 

økonomiske rammene tillater det, for å bedre miljø og øke samhold."  

 

6. Eventuelt 

Henvendelse fra en forelder om innføring av læringsbrett ble gjennomgått. 

FAU blir bedt om å be rektor og Driftsstyret til å gi en skikkelig begrunnelse 

for hvorfor de skal innføre 1:1 for de minste barna. Dette ble tatt opp etter 

informasjonsmøtet, og vedkommende synes ikke spørsmålet er godt nok 

besvart av rektor/Driftsstyret.  

 

Det kom innspill på at dette er forståelig, men at det er mange ulike meninger 

om innføringen og begrunnelsen blant foreldrene.  

 

Enighet om at FAU skal oppfordre til jevnlig evaluering og be om at FAU blir 

representert i dette arbeidet.  

Neste møte: 26. mai 

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/ Vera Blokkum Pedersen 


