
FAU-møte, onsdag 20. januar kl. 18.00 - 19.45, på Zoom 

Referent : Silje Lilleeng 

 

Oppmøtte: Lina Aarseth Bakke (FAU-leder), Javier 1A, Elena Culai 1A, Silje Alvestad 1B 

(trafikkgruppa), Elin Skogstad 1C, Souhaila 1C, Cecilie Y. Kvam, 2A, Ida Tidemann 2B, Helene, 

2C, Helene Nilsen, 2D, Wenche Rønning 3A, Åse Kielland 3b, Ole Marksten 3C, Torill Josefine 

Norhagen 3D, Jolanta Sawicka 3D, Ragnar Nesvåg 4A, Lotta Ehrensvärd 4B, Merete Toffa 4C, 

Kamilla Oma 4D, Gro Combe-Thomsen 4D, Hanna Kinge 5A, Nasreen 5B, Torbjørn Lundby 

6A, Natalia Johnsen 6B, Silje Lilleeng 6C, Henriette Tangen 7A (nestleder FAU), Gro 7C. 

 

 

Informasjon fra og innspill til rektor 

- Smittevern i portalen: Skolen har tett samarbeid med bydelsoverlegen ifm 

smitteutbrudd. Tiden i portalen er såpass kort at det ikke anses som smittefarlig. 

Foreldrene har også et ansvar for å se an situasjonen, vente utenfor om mulig, bruke 

munnbind og holde avstand til andre i portalen. Skolen ønsker at foresatte skal ha 

mulighet til å komme inn i portalen. Det har ikke oppstått utbrudd ifm at foresatte 

har oppholdt seg i portalen.  

- Foresatte kan etter avtale med de ansatte på AKS gå inn å sjekke tøy, bistå barn 

dersom det er spesielt behov. Ikke gå inn før du har avtalt med ansatte på AKS, tenk 

smittevern og hvor stort behov det er.  

- Skolen er helt klar over at situasjonen ikke er optimal og at det medfører løsninger 

som er uheldige for noen. De har vurdert ulike måter å organisere henting fra AKS på 

feks, men kommet frem til at den løsningen de har nå funker best for de fleste.  

 

 

FAU-nytt 

- Javi (kasserer) har vært i kontakt med Maren (kontaktlærer for elevrådet) og 

kommet frem til at FAU kan bruke penger på bordtennisbord som skal stå ute. Det 

koster ca 16000 kr.  

 

Trafikkgruppa v/ Helene informerer om Hjertesoneprogrammet 

 

- Hjertesoneprogrammet er et samarbeid mellom bydelen, skolen og FAU for å lage en 

trygg hjertesone rundt skolen hvor det ikke skal være trafikk. Mye av arbeidet som 

vil ligge på FAU vil være holdningsskapende arbeid.  

- Tirsdag 19.1 var det oppstartsmøtet med bydelen, Thor Sundal (skolen) Lina og 

Helene om Hjertesoneprosjektet. Vi skal gi en nærmere gjennomgang senere, men 

prosjektet innebærer bla: 

- Det blir nedsatt en skoleprosjektgruppe satt sammen av foreldre 

- forsøke å verve utenfor FAU i klassene  



- Finne kontaktperson fra foreldrene   

- En som representerer foreldregruppen til bydelen sammen 

med skolen 

- sende ut spørreundersøkelser til foreldre 

- forstå utfordringene og dagens situasjon 

- gjennomføre barnetråkk 

- sist gjennomført i 2017 

- tegne hjertesonen 

- sette mål ut fra dette 

- Samarbeide med barnehagen, velforening og andre i lokalmiljøet 

 

- Hva er hjertesone? 

- Realistiske mål for å trygge trafikken rundt skolen 

- Endre tankesettet til foreldre for å sikre skoleveien til alle barn 

på skolen 

- Minst mulig motoriserte kjøretøy 

- Belysning.. m.m 

 

 

Diskusjonssak 

- Alle trinn gjennomførte trinnmøter i desember, i en eller annen form. Møtene gjorde 

at trinnene kunne diskutere mer relevante spørsmål som er spesifikt for det enkelte 

trinn 

- Forslag om å dele noen møter i 1-4.Trinns FAU-møter med feks AKS-spørsmål, og 5-

7.trinn hvor andre tema som oppstart ungdomskolen, og andre etter skolen 

aktiviteter problematikk/spørsmål kan løftes 

- Bedre oppmøte digitalt, lettere å møte opp trinnvis 

- Trinnmøter gir åpning for å diskutere felles problemstillinger på tvers av klassene 

 



 



 
 

 

Valgkomite:  

- Forberede for valg av leder og nestleder i FAU til årsmøtet i mai/juni 

- Lina kan stille til gjenvalg, men er åpen for å trå til side hvis noen ønsker å ta 

over 

- Henriette som nestleder går av pga at hun ikke lengre har barn ved Sinsen til 

høsten 

- Amalie Klæbo stiller som Valgkomite 

 

Meldte saker 

- Hjemmeskole: 

Ulike erfaringer med hjemmeskole. I noen klasser funker dette veldig bra, i andre 

opplever foresatte at mye av oppfølgingen legges til hjemmet. Har skolen en 

beredskapsplan for hvordan hjemmeskole skal gjennomføres under evt ny karantene? 

Hva er minstekravet for kontakt mellom elev-lærer ila en dag, foresatt-lærer? Får 

elevene opplæring i teams? 



- Svar: Bratt læringskurve for skolen og lærerne. Det har ikke vært noen 

krav for gjennomføring fra ledelsens side. Skulle det komme et nytt 

utbrudd, kan det bli aktuelt med noen føringer.  

- Foresatte mener det bør være felles oppmøte på teams for de 

elevene som har eget læringsbrett. Det ble meldt om at det i 

en klasse kun ble gitt ut en ti dagers-plan som foresatte måtte 

følge, men det var ingen kontakt med lærer. Det bør være likt 

tilbud til alle klasser på samme trinn.  

 

- Smittevern: Ulike opplevelser av at det er mange i portalen. Se svar fra rektor over. 

- Henting: Kan henting fra AKS organiseres på en annen måte under pandemien? Se 

svar fra rektor over  

- Gjenglemt tøy: Tøy blir borte fra gangen, vanskelig å holde oversikt for foresatte i 

denne perioden med mindre fri tilgang til skolen. Forslag om flere kasser og at AKS 

sorterer tøy slik at det blir enklere å finne.  

- Svar: AKS prioriterer og være med barna, og sorterer derfor ikke gjennom 

tøyet. Det oppfordres å merke tøyet, da kan man løse situasjonen 

raskere. Klær legges frem i matsalen når smittetallene tillater det. 

Vanligvis skjer det to ganger i året. Foresatte får beskjed i god tid.  

- Enkelte har opplevd at barna får se film med for høy aldersgrense 

- Svar: meld fra til Sigrid som kan følge opp 

- Enkelte har opplevd at barn har tilgang på Ipad på AKS og ser på uegnede ting. 

- Svar: Meld fra til Sigrid som kan følge opp 

- Svømming: ønske om bedre system for barn som svømmer på slutten av dagen og 

skal rett hjem. De bør få bistand til å få med klær over i garderoben. 

- Svar: Av praktiske årsaker må alle barn som har hatt svømming innom skolen 

å hente ytterklær selv om de skal rett hjem.  

 

17. mai 

- Hvordan blir dette i år og hvordan arrangeres det?  

- 4.trinns ansvar, arrangeres utenom FAU. Usikkert hvordan det blir i år, 

men 4. Trinnsrepresentanter er satt i kontakt med Henriette.  

 

 

Innspill til trafikkgruppa 

- Kanskje en sak til FAU/eller trafikkgruppa kunne være å få mer info om når og hvor vi 

kan spille inn til forslag til hvor det trengs bedre belysning og hvor man opplever 

utrygg skolevei for barna på Sinsen skolevei? 

Kanskje det kunne vært lurt med et kart over området som hører til Sinsen skole, så 

man kunne markert steder der man opplever som farlig/usikkert for barn.  



- Ønske om mer fokus på rydding og belysning av veien fra barnehagen og ned forbi 

broene. Det veien er dårlig vedlikeholdt og stien hvor barna går er fylt med små og 

store stein. I tillegg blir snøen ikke måket, og når våren nærmere seg blir den ikke 

inkludert når veiene ryddes. Oppfordring: Last ned appen «bymelding» 

(https://www.bymelding.no) eller «Rusken» og meld fra om forsøpling.  

- Kjempebra med hjertesone!! I mellomtiden kan skolen sende ut trafikkregler til alle 
foresatte. Hver dag er det flere som parkerer foran fotgjengerfeltet. Og når kjørelys 
står på, så blender man øvrige. 

 
Innspill er videreformidlet til Trafikkgruppa.  
 
Eventuelt 
Diskusjon om FAU sin rolle i saker hvor foreldre opplever dårlig klassemiljø. FAU-leder har 
diskutert dette med rektor som ønsker at klassekontaktene i første omgang tar direkte 
kontakt med kontaktlæreren for å få en god dialog om hva som kan gjøres for at det skal bli 
bedre. Dersom det ikke blir bedre kan klassekontaktene ta kontakt med ledelsen, inspektør 
på trinnet eller sosiallærer. FAU som helhet skal ikke gå inn i enkeltsaker, det er de som er 
klassekontakter i den enkelte klasse (FAU-representanter og sosialkontakter) som må gå i 
dialog med kontaktlærer og/eller ledelsen. FAU kan gi råd om hvordan man bør gå frem. I 
den forbindelse tar FAU-leder kontakt med Mobbeombudet som gir informasjon og 
veiledning om hvilket ansvar foresatte og skole har dersom noen opplever mobbing eller 
dårlig skolemiljø, og inviterer henne til et FAU-møte.  
 
Kjerstin Owren, mobbeombud i Oslo, har sagt ja til å delta på neste FAU-møte 17.2. Rektor 
og skolen er veldig positive til dette og vil delta på et formøte med Owren, FAU-leder og 
representant fra SMU (Skolens miljøutvalg) for å forankre foredraget.  
 


