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Dette FAU-møtet var skoleårets tredje FAU-møte. 

 
1. Ønske velkommen v/ FAU-leder Birgitte Schøtt Christensen. Registrere de fremmøtte. 
Representerte klasser – 16 FAU representanter var tilstede:   
1 blå, 1 grønn, 2B, 2C, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 7A, 7C 
 
2. Godkjenning av innkalling og konstitusjon av møtet, samt gjennomgang av forrige møtes 

referat. Dette ble godkjent og gjennomført. 
 
3. Angående styret og representanter i andre utvalg 
Helen Rist er valgt inn som representant for Skolemiljøutvalget (SMU) og tar kontakt med skolen 
og informerer om at hun er vår representant i SMU. 
Vedrørende Driftsstyret, så er Thomas S medlem der ut 2016. Vår egen FAU-leder Birgitte Schjøtt 
Christensen tar i tillegg rollen som representant i Driftsstyret fra 1.1.2017. 
 
4. Engasjement i skolekrets D 
Hilde Ultvedt og Line Raaen representerte FAU og Grünerløkka skole den 24. november, da det ble 
avholdt KFU-møte for skolegruppe C og D på Frydenberg skole.  
De drøftet saker som Skoleplattform Oslo, Its Learning og Osloskolens arbeid med lokal plan for 
kvalitetsutvikling. På agendaen var også Elevundersøkelsen 2016, kanalplan for skolene. Alle skoler har 
levert inn sin strategi for kanalplan innen den 1. november.  
 
Partnerskap mot mobbing Den 17. oktober undertegnet Oslo KFU (Oslo Kommunale Foreldreutvalg) 
sammen med fjorten andre aktører fra både skole, barnehager og frivillige organisasjoner det som 
betegnes som Norges sterkeste partnerskap mot mobbing overfor barn og unge. I «Partnerskap mot 
Mobbing» har Oslo KFU bl.a. bidratt til å sette fokus på at mobbing og hatytringer som forekommer 
på digitale medier er like viktig å forebygge som fysisk mobbing. Lagarbeidet rundt den enkelte elev 
skal være godt samkjørt og foresatte skal støttes opp underveis slik at alle barn og unge skal møte 
trygge, omsorgsfulle og tydelige voksne som legger til rette for inkludering og vennskap. Ønsker du 
informasjon om hvilke partnere som har signert avtalen og hva avtalen «Partnerskap mot mobbing i 
Oslo» forplikter til – kan du lese om det på Oslo KFU`s hjemmeside 
http://oslokfu.no/omoslokfu/visjon/mobbing/  
 
 
Spørsmål fra FAU til skolen  
1. FAU ønsker mer informasjon om skolens planer og vil gjerne ha innsyn i Grünerløkka skoles           
kanalplan for kommende periode. 
2. Elevundersøkelsen 2016 – FAU ønsker å drøfte resultatene med skolen når det foreligger. 
3. SkoleSMS  
FAU ønsker at Grünerløkka skole skal tilrettelegge for god kommunikasjon mellom skolen og 
hjemmene og oppfordrer skolen til å bruke SMS-løsningen (SkoleSMS). 
FAU har blitt informert om at den tekniske løsningen til SkoleSMS nå skal være tilgjengelig for alle 
skoler i Oslo. FAU lurer på hvorvidt skolen vår har tilrettelagt for at SkoleSMS kan benyttes både til 
enkeltelever, hele klassetrinn og hele skolen?   
Dette betinger selvfølgelig at alle lister med kontaktdata og tlf nr er renskrevet og korrekt i alle 
klasselister og systemer. 
Fint om kontaktlærere også tester dette ved å sende ut SMS utsendelser til alle foresatte i klassen.  
FAU anmoder foreldre og skolen til å kontrollere at alle telefonnummer til foresatte er oppdatert, slik 
at vi alle kan motta meldinger av alle slag, på en rask og effektiv måte. 
 

http://oslokfu.no/omoslokfu/visjon/mobbing/


HMS på skolen 
Det er kommet inn meldinger om at det er usikrede vinduer på skolen, både klasserom og Festsalen.  
Skolen har lovet at dette utbedres snarlig. 
FAU håper at skolen til enhver tid følger med på alle forhold angående HMS som angår barn og 
ansattes sikkerhet i skolehverdagen. Det være seg klemfare i dører, svært glatte trappetrinn når 
frosten kommer ute, vindussikring med mer. 
 
Mobilfri skole 
Dette er meldt inn til skolens plangruppe. Plangruppen skal behandle dette forslaget. 
 
5. Status arbeidsgruppene 
Nærmiljø gruppen – Har sendt inn saker til Bymiljøetaten og engasjert vår rektor angående belysning 
i nærområdet, samt Nærmiljøgruppens forslag om at vi ønsker blinkende trafikkskilt som tydelig 
markerer «skole» og «30-sone» i Toftes gate mellom skolen og Birkelundparken. Vi håper det kan 
medvirke til mer bevisste trafikanter nær skolen og der barna våre ferdes.  Lars Eide (1 grønn) er fra 
desember nytt medlem i gruppen. 
 
FAU fikk den 1. desember en gledelig epost fra Camilla Farstad, SaLto koordinator i Bydel Grünerløkka, 
om følgende: Det er planer for belysning på klubbhus Dælenenga, belysning i Københavngata og nye 
lysmaster der, nye lysmaster og bedre lysarmatur i Falsens gate (bak klubbhuset), nye lyspærer i 
mastene rundt Seilduken barnehage, ny belysning i Ratkes gate og parkavdelingen skal involveres for 
å fjerne grener som sperrer lyset. 
I tillegg skal ballbingen ved skolen bli reparert og ballbingen skal bli lyssatt ytterligere. 
 
Oppfordrer alle til å bruke Bymiljøetatens link / app enten det gjelder trafikk, forsøpling, belysning, 
tagging, ødelagte apparater på lekeplass eller annet: http://www.bymelding.no/Innmelding.aspx   
Det hjelper å si ifra! 
 
Til skolen: FAU ønsker at skolen ber Undervisningsbygg om tilskudd til ytterligere belysning i 
skolegården. Sensor-lysene er ikke nok, da lysene skrur seg veldig raskt av. 
 
Skolemiljø gruppen – Pengene som ble vunnet i våres er satt inn på konto. 
Festsalen på skolen oppgraderes, samt andre tiltak for skolemiljøet til barnas glede. Utstyr til festsalen 
er nå bestilt av Geir. Han fortsetter som leder av Skolemiljøgruppa og han skal muligens stille på FAU-
møter m med tale-, forslags- men ikke stemmerett.  
Fint om gruppen møtes og at tiltak og bedringer gjøres snart. Tove Øren er fra desember nytt medlem 
i gruppen. 
 
Foreldre mot mobbing –  
Gruppen har ikke møttes siden forrige FAU-møte.  
 
Integrerings gruppen – Hvordan integrere foreldrene enda mer i barnas skolehverdag, uansett 
morsmål, religion eller bakgrunn. Gruppen har flere spennende ideer på gang, blant annet treff og 
matlagingskurs for mammaer med ulik bakgrunn. Skal søke om midler til gjennomføring av dette. 
Hilde Reinertsen og Jeanine Brenna er fra desember nye medlemmer i gruppen.  
Forslag om at gruppen kan treffes og lage mat kvelden før høstfesten. Mye spennende mat fra 
forskjellige kulturer. Veldig spennende for alle. 
 
Skolefanen & lokal identitet – Gruppen skal avholde sitt første møte for skoleåret den første uken i 
desember. Eivind Dahl er fra desember nytt medlem i gruppen. 
Serilinn E, Einar S, Hilde R og Eivind D skal få svar fra rektor angående budsjett for fanen, samt info om 
forankringen av skolens slagord og identitet. 

http://www.bymelding.no/Innmelding.aspx


Generelt om gruppene:  
Alle grupper har klare målsettinger i sitt arbeide og jobber målrettet og langsiktig. Arbeidsgruppene 
skal ideelt sett ha minst ett møte mellom hvert FAU-møte.  
Det er ønsket at enda flere foreldre fra alle trinn ved Grünerløkka skole melder sitt engasjement til 
nevnte grupper.  
Alle ideer, engasjement, kompetanse og innspill er veldig velkomment!  
 
 
6. Utfordringer i nærmiljøet  
Det var, dessverre, kvelden før FAU-møtet en stygg hendelse i skolegården vår, hvor en ung gutt ble 
slått ned. http://www.tv2.no/a/8780233/  
FAU ble kontaktet av media (NRK Østlandssendingen blant annet) med forespørsel om å stille til 
intervju om denne saken. FAU diskuterte om vi skulle stille eller ikke og et samlet FAU mente at vår 
FAU-leder Birgitte Schjøtt Christensen skulle stille på intervjuer dagen etter. 
 
En annen hendelse i okt / nov, da en gutt ble ranet på vei hjem fra skolen. Forholdet er anmeldt. 
Birgitte følger opp advarsel via Gruner. 
 
FAU var enige om at vi bør jobbe med utfordringene i nærmiljøet på to konkrete måter.  
Den ene er et kortsiktig mål om å fjerne den kriminelle aktiviteten rundt skolen. Dette gjelder mest 
dopsalg og at noen bruker skolegården og området rundt som soveplass og toalett. Her mener FAU 
at politiet må komme på banen og ordne opp. FAU er også i dialog med flere bydelspolitikere. 
Det andre mer langsiktige målet er å skape et bedre fritidstilbud for våre egne 5-7 klassinger slik at 
de har trygge og gode steder å henge på ettermiddagen/kvelden. Her må vi jobbe mot 
bydelspolitikere blant annet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tv2.no/a/8780233/


7.  Eventuelt 
 

 
Til alle FAU-representanter: 

Vel møtt til neste FAU-møte tirsdag den 31. Januar 2017, på Grünerløkka skole fra kl 19 – 21. 

Meld gjerne inn saker til faugruner@gmail.com 

 

Møteplan neste halvår på Grünerløkka skole fra kl 19 – 21: 

31. januar 

21. mars 

23. mai  

 

FAU ønsker å takke alle FAU-medlemmer, foreldre og skolen for et godt samarbeide i året som har 

vært.  

Med ønske om et riktig godt nytt år! 

 

Oslo, den 12 desember 

På vegne av FAU-styret, 
Line Raaen  
Sekretær og FAU-representant for 2C 
 
 

Fint om alle FAU-representanter sender dette referatet videre pr epost til respektive foreldre i deres 

klasse, samt til kontaktlærer. 

mailto:faugruner@gmail.com

