
FAU - møte 23.september.2020  

Ordstyrer: Lina A. Bakke  

Referent: Silje Lilleeng  

Klasser som representerer :  

Besøk av rektor Jan Petter Braathen, assisterende rektor 1.-3. trinn Hilde Storborg 

Hundstad, og Aks-Undervisningsinspektør Sigrid Lyngmo.  

Rektor forteller om skolestart: 

● Annerledes oppstart på skolen for årets første klasse pga korona restriksjoner 

1.klasse har likevel hatt en trygg og god start  

●  Delt opp skolegården i inndelte soner  
● Ta kontakt ved spørsmål på epost eller via skoleappen  

AKS: 

● mest ute, delt i områder, heldige med mye fint vær slik at barna kan leke ute  
● positive barn 
● Se AKS-info for forskjellige kurs per trinn  
● Gratis kjernetid for 1.-4.trinn, flere barn på AKS  

Møtet fortsetter med kun FAU representanter.  

● Godkjenning av innkalling, valg av referent  
● Presentasjon av FAU, styret, og oppmøtte representanter  

○ Hva innebærer det å være FAU-kontakt: 

■ Delta på FAU-møter 

■ Videreformidle all informasjon til de andre foreldrene 

■ Ta imot meldte saker i forkant av FAU-møter 

 

○ Hva innebærer det å være sosialkontakt: 

■ Ta initiativ til sosiale arrangement i klassen 

■ Organisere og delegere oppgaver mellom foreldre 

■ Sørge for oppmerksomhet til lærer ifm 

juleavslutning/sommeravslutning 

 

○ Hva innebærer det å være foresatt på Sinsen skole: 

■ Bidra med det klassekontaktene ber deg om 

■ Bli kjent med barna i din klasse 

■ Hils på barn og andre foreldre 

■ Vær engasjert og ta initiativ selv om du vil, dette er ikke bare 

klassekontaktenes ansvar. 

 

● Presentasjon av arbeidsgrupper:  



 

Kulturgruppa (ledes av Lisa Nagel) 

● Ingen kveldstilbud i regi av foreldre inntil videre pga corona 
● Literaturfestival i forbindelse med åpning av det nyopppussede biblioteket  
● Ønsker om egen bibliotekar til det nye biblioteket, viser til den nye 

bibliotekstandarden  
● Biblioteket vil få gratis bøker av nypublisert barnelitteratur i tre år  

 

Trafikkgruppa (ledes av Helene Petterson) 
● refleksaksjon på refleksenes dag, trenger reflekser som ikke har  
● reklame på seg rettet mot barn  
● Ønsker om å gjøre Sinsen skole til Hjertesone-skole  
● Forslag om bedring av området til bymiljøetaten  

 

Matgruppa (ledes av Wenche Rønning) 

● Lager mat til ulike arrangement, får dekket utgifter av FAU. 

 

IKT-gruppa (ledes av Ole Våge) 

● Jobber med å videreformidle foresattes ønske om mer informasjon ut 
vedfrørende bruk og oppfølging av læringsbrettene.  

● Meld fra til Thor Sundal ved Sinsen skole dersom det er spørsmål ved apper 
på læringsbrettet o.l, sett gjerne Ole Våge i kopi slik at han kan holde oversikt 
over hva som meldes inn. Det har forekommet at det har kommet apper på 
enkelte læringsbrett som ikke skal være der.  

 

Flere foresatte opplever mangel på innsyn i hva barna gjør på læringsbrettene av ikke 
skolerelatert innslag, og ønsker bedre mulighet for mer foreldrestyrt-kontroll av hvilke 
apper, og/eller mulig tilgang til apper som er på skolens utleverte læringsbrett. IKT-
gruppa tar dette opp med skolen og vi foreslår å invitere skolens IKT-gruppe til neste 
FAU-møte.  

 

Natteravn (ledes av Henriette Berg-Tangen) 

● Onsdager mellom 19-21 
● Alle klasser skal gå natteravn med minst tre representanter, liste blir sendt ut på 

epost til klassekontaktene slik at de kan informere klassene om aktuell dato. 

 

Årshjul for FAU 20/21 

FAU satser dette skoleåret på trafikksituasjonen rundt skolen, åpning av skolebiblioteket 

og natteravn. Det er ikke planlagt å gjennomføre felles arrangement dette året grunnet 

corona.  

 

Høsten 2020:  

● Gjennomføring av refleksen dag - foresatte deler ut reflekser til barn som går til 

skolen. Gjennomføringen må gjøres i tråd med smittevern.  

● Vi jobber med å skape hjertesone rundt skolen. Dette er et samarbeid mellom 

skole, bydel og foresatte.  

● Natteravn.  

● Evt juleavslutninger gjøres internt i hver klasse. Klassenes sosialkontakter har 



ansvar for gjennomføringen.  

 

Vinter/vår 2021: 

● Åpning av skolebiblioteket 

● Trafikkaksjoner 

● Jobbe med “Hjertesone” 

● Natteravn 

● Forberede foreldremøte sammen med kontaktlærer. Husk at dere kan komme 

med ønsker og innspill til hva foreldremøtet skal fylles med. 

 

Valg 

FAU styret (trinnrepresentanter)  

● Gjenvalgt :  

- 5. Trinn: Hanna Kinge  

- 6. Trinn: Silje Lilleeng  

- 7. Trinn: Tobias Torrissen  

 

● Valg av ny kasserer: Javier Garcia Farelo (1a)  
● Nye trinnrepresentanter  

- 1.trinn - Elena Culai (lenaculai@gmail.com)  

                          -  4.trinn - Gro Combe-Thomsen (thomsen81@hotmail.com)  

Annet  

● Bursdager - FAU kan utarbeide et forslag for “felles retningslinjer for alle klasser” vi 
ønsker for bursdager med tanke på ingen utenfor.  

● Smittevern - Mange foreldre inne i portalen ved henting av barna, ventetid inne opptil 
15-45 minutter. Barn på 2. trinn trenger bistand for å få med seg tingene sine ned da 
foresatte ikke får lov å være med helt inn.   

 

 


