
Referat FAU-møte, Sinsen skole, onsdag 4.november 2020 

Tilstede: Lina Bakke FAU-leder, Henriette Tangen 7A, nestleder FAU, Javier 1a, Åse Kielland 3b, Ole 

Magnus Marksten 3C, Caroline Waack 1B, Ragnar Nesvåg 4A, Wenche 3A, Gro Combe-Thomsen 4D, 

Neslihan Cin 1B, Ayşegül 1A, Helene Nilsen 2D, Torill Josefine Norhagen 3D, Elisabeth Breivik 5C, 

Cecilie Kvam 2A, Jolanta Sawicka 3D, Ole Våge (IKT-gruppa), Ida Tidemann 2B, Torbjørn Lundby 6A, 

Merete Toffa 3C, Hanna Kinge 4a, , Silje Lilleeng 6C, Elena 1A, Helene Fjeldvik Peterson 2C, Ida Steen 

2c, Kamilla Oma 4D, Arna 3A, Karine Kålsås 6B (referent) 

Informasjon fra og innspill til rektor 

Styret har hatt møte med rektor og ble enige om å kjøre egne trinnmøter første ukene i desember 

for både FAU-kontakter og sosialkontakter. Trinnrepresentant i styret leder møtet. Kan diskutere 

saker som er spesifikt for de ulike trinnene. De fra trinnene kan snakkes sammen om hva som er 

aktuelt å ta opp. 

Nasjonale prøver på 5.trinn. Det har gått fint. Det kommer resultater derfra snart. 

Ingen nye tilfeller av covid-19 på skolen og de fleste elevene er tilbake. Det gjennomføres ingen 

fysiske møter mellom ansatte på skolen, alt gjennomføres digitalt. Det ble snakket om hvordan dette 

påvirker kontakten mellom skole og hjem 

Saker som tas videre til rektor er saker som vedgår flere elever/trinn. Enkeltsaker skal ikke til FAU. 

Men foreldre skal ha lav terskel for å ta kontakt med kontaktlærer eller rektor om enkeltsaker de 

mener er viktig å ta opp. 

 

Meldte saker 

• Kan barna skifte i en garderobe etter våte regnværsdager?  

• Kan vi gjøre matsalen mer innbydende? Forslag om at foresatte initierer dugnad. 

• 2. klassebasen på AKS – fortsatt kun ett rom?   

• Hentesituasjon i portalen oppleves kaotisk. Forslag som fremmes av foresatte i 2D: 

o tillate smartklokker etter kl 15, slik at foreldrene kan si ifra til barnet selv at han/hun 

skal gå ned til Portalen. 

o mer bevissthet fra AKS, eksempelvis etasjevakt eller basevakt som følger opp barn 

som er hentet og minner de på at de skal være litt raske (spesielt å gå fra basen til 

garderoben) 

o lage puljer av barn som sendes ut samtidig til faste tidspunkt (frivillig påmelding fra 

foreldrene) 

• Hvordan jobber skolen med stygg språkbruk blant barna? 

• Er det igjen vanlig å se tv under spisetid?  

• Hvor mange ganger pr uke er førsteklasselærerne ute i friminuttene? Mye av den sosiale 

læringen foregår der og med psykisk helseløftet er det viktig at de er ofte ute med barna.  

Svar fra rektor: 

• Garderober: Sinsen skole har ingen tilgjengelige garderober å bruke som ligger i nærheten av 

klasserommene.  
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• Språkbruk: Skolen har tidligere hatt kampanjer for å jobbe med god språkbruk blant barna. 

Det jobbes kontinuerlig fra lærerne med å gjøre barna bevisste på hva som er god og dårlig 

språkbruk, men det kan være på tide med en ny kampanje og rektor vil ta dette videre med 

lærerne.  

• TV under lunsjen: Dette har vært oppe tidligere. Lærerne ønsker å ha mulighet til å styre 

dette selv. Det vises ikke tilfeldige program, men for eksempel dagsaktuelle tema fra nrk 

super, supernytt osv. Det skal imidlertid være variasjon. FAU spør om hva som er grunnen til 

behovet for å benytte tv. Rektor sier det ikke er for at lærer er avhengig av at barna skal være 

rolige, og at lærer ikke trenger spisetiden til å gjøre forefallende arbeid, men at det er greit å 

kunne ha det som en mulighet innimellom. De elevene som glemmer å spise skal få 

påminnelse fra lærer. FAU ønsker å spille inn at lydbok kanskje er et godt alternativ til tv-

titting under spising.  

• Inspeksjon i friminuttene: Assistentene som er med barna i timen er også med dem ute i 

friminuttene. Alle kontaktlærere har 120 min i uka til inspeksjon, dette varierer sikkert fra 

skole til skole. Det er en kabal som skal gå opp, på Sinsen spiser kontaktlærer med barna, 

mens assistent har lunsjepause, og så tar kontaktlærer pause mens assistenten er ute.  

• AKS: Opplevelse av kaos ved henting for de mindre barna: Ansatte skal være smidige når det 

gjelder smartklokker. Det er gangvakter som bistår barna på ettermiddagene både på 2 og 3 

trinn. Patrulje er ingen god ide da det blir liten fleks for foreldre. Spørsmål som angår aks skal 

samles opp og diskuteres med Sigrid. Arna, trinnrep for 3. trinn, er i gang med dette.  

• 2. klassebasen: selve basen er ett rom, men de disponerer to andre rom hvor det foregår 

aktiviteter, i tillegg til biblioteket, svømmehall. Ideelle hadde vært om AKS hadde en egen del 

i skolebygget, men slik er det ikke på skolen og de må bruke klasserom.  

• Gjenglemt tøy: så å si alt tøy som ligger i poser/kassen er umerket. Foreldre MÅ merke 

barnas tøy. Når situasjonen blir bedre så skal alt tøy legges frem i matsal/gymsal slik at 

foresatte kan gå igjennom.  

• Sak på tampen, om ikke kom med på agendaen. 5-7 klasse har et kvarters spisepause. Lurer 

på om kan få lenger tid. Har satt ned tiden for at de skal være lenger ute. Om det skal 

forlenges, må skoletiden på dagen forlenges totalt. Dersom dette er et problem så ta direkte 

kontakt med læreren for å se om det kan utvises fleksibilitet her. Henger også sammen med 

tv-titting da barna glemmer å spise.  

 

Digitalt skolegruppemøte med KFU 

Oslo Kommunale Foreldreutvalg er et forum som brukes til å diskutere hvordan man kan jobbe med 

FAU-arbeid. Kort oppsummert fra siste møte er at veldig få FAU'er i Oslo har gjennomført møter 

under koronaperioden. Dette har Sinsen fått til ved å tilrettelegge for digitale møter. Sinsen FAU fikk 

skryt for å holde aktivitetsnivået oppe til tross for begrensningene kororapandemien gir. FAU har 

fortsatt sitt søkelys på trafikkaksjoner, skolebibliotek, og natteravn.  

Trafikkgruppa 

Trafikkaksjonen 15.oktober var veldig vellykket med mange foreldre som møtte opp. Det planlegges 

en ny trafikkaksjon 1.desember. Vi håper å få med så mange foreldre som mulig med, i tillegg 

inviteres elevrådet. Dette sjekker Thor Sundal. Elevrådet kan også bes om å lage plakater til bruk 

under aksjonen. Gruppa prøver å kontakte noen journalister til neste trafikkaksjon for å skape litt 

blest. 
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Det planlegges også en refleksaksjon hvor lærerne kal dele ut reflekser til elevene. Dette vil følges 

opp av en reflekskontroll med premier. Vi trenger at noen foreldre står for refleksinnsamling. Jolanta 

Sawicka og Elisabeth meldte seg til dette. 

Hjertesoneprosjektet: Gruppa jobber med at Sinsen skole skal bli med i dette. Det er planlagt fra Oslo 

kommune at alle skoler skal med innen 2023. Thor skal kontakte bymiljøetaten og har forsøkt å få tak 

i andre skoler som er en del av hjertesoneprosjektet.  

Gruppa har vært i kontakt med Sinsen barnehage som også er interessert i å være med i 

hjertesoneprosjektet. De skal snakke med sine foreldrerepresentanter.  

Å få en hjertesone rundt skolen vil gjøre det enklere for oss å få satt inn tiltak for at skoleveien og 

området rundt skolen skal bli tryggere. Det er vanskelig å sette i gang med større prosjekter som 

belysning, bedre skilting og parkering på egenhånd. Dette vil vi fokusere på når vi kommer med i 

prosjektet. Det jobbes videre med denne saken. 

IKT-gruppa 

Ole informerte om møtet med ledelsen og hvordan vi jobber videre med oppfølgning av læringsbrett. 

Gruppa består av tre foreldre. Har i det siste jobbet med læringsbrett, noe mange foreldre er opptatt 

av. Gruppa og FAU er i gang med å lage en dynamisk informasjonsside om læringsbrett og med 

spørsmål og svar. Spørsmålene kan formuleres av foreldrene. Spørsmål blir inndelt i tre grupper: 

trygghet, innhold og bruk.  

Det skal arrangeres et felles videomøte med foreldrene hvor ulike problemstillinger i forbindelse med 

læringsbrett kan diskuteres i uke 47. 

Se presentasjonen fra Ole vedlagt.  

Diskusjonssak 

Hvordan påvirker covid-19 påvirker skole-hjem samarbeidet og ingen utenfor?  

Kontakt mellom lærer og foreldre 

Det er mye mindre kontakt mellom lærere og foreldre nå som foreldre ikke får følge barna inn på 

skolen. Det er eksempler på foreldre som ikke har truffet sine barns lærere. Distansen mellom familie 

og skolen øker. Dette er en sak som bør diskuteres. Forringer den reduserte kontakten den felles 

identiteten vi forsøker å skape? Hva kan vi gjøre for å motvirke dette? På sikt kan dette føre til 

dårlige konsekvenser.  

Trinnmøtene er en mulighet for å bøte noe på dette. Man kan vurdere å invitere kontaktlærerne til 

dette møtet.  

Hvordan feire bursdager/arrangere sosiale treff/inkludere alle? 

Dette bør diskuteres. Det er fort at barna nå kun leker med de som man kjenner fra før. Hvordan 

sikre ingen utenfor? Dette er utfordringer vi eventuelt kan følge opp i trinnmøtene.  

Annet 
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• Natteravner - Det minnes om at alle klassekontakter skal dele vaktlistene til natteravner slik 

at vi er ute i god tid.  

• Fau har noen midler. Vi skal sjekke med elevrådet om de har noen gode forslag til hva 

midlene kan brukes til. Det er usikkert om vi får arrangert noen fest neste år, men greit å ha 

noen penger i bakhånd. Vi kan være med på spleis sammen med skolen dersom det er noe 

elevrådet mener skolen trenger.  

• Forslag fra 2C om å få noen elever til å lage en reportasje om det nye biblioteket slik at 

foreldre også får se hvordan dette har blitt. Lina tar innspillet videre med kulturgruppa. 

Innspill om at skolen bør bruke nettsidene sine mer, at det deles mer av hva som gjøres på 

skolen og AKS. Dette er særlig viktig nå som foreldrene har mindre tilgang til skolen og færre 

uformelle møter med lærere og ansatte ved skolen og AKS. 

 

 

 

 

 


