
Referat FAU-møte Sinsen skole 28.4, kl 18-19.15 på zoom 
 

Referent: Cecilie Kvam 

 

Tilstede:  

Elena 1a 

Caroline 1B 

Elin Skogstad 1c 

 

Amalie 1d 

Ida Steen 2c 

Cathrine 1 D 

Cecilie, 2A 

Helene, 2D 

Wenche 3A 

Åse, 3b 

Jolanta 3D 

Ragnar 4A 

Gazi 4A 

Merete, 4C 

Lina 5B, 1A (FAU-leder) 

Hanna Kinge 5a 

Alexandra Stojkovic 5B 

Elisabeth 5C 

Henriette 7A nestleder FAU 

 

 

• Presentasjonsrunde av alle som er pålogget. 

• Maren, Nicole og Laura fra elevrådet er tilstede  

 

Informasjon fra rektor: 

Elevundersøkelsen er ferdig. Skolens resultater ligger tilgjengelig på www.skoleporten.no. Elevene er 

jevnt over fornøyd med skolen sin.  

 

Informasjon fra Elevrådet 

Elevrådsarbeidet har dessverre vært mangelfullt pga. få fysiske møter, men de jobber med å komme 

litt a jour. Bordtennisbord ble kjøpt inn i samarbeid med FAU. 

 

Elevrådsleder, forteller om hvordan det har vært å være elev under pandemien. Personlig mening er 

at det har gått greit, men melder at flere synes det har vært krevende. Det har vært mye å ta innover 

seg og nye måter å jobbe på. I fjor var det tungt med omstilling til ny hverdag. Positive sider er at 

elevene lærer seg å ta mer ansvar for eget arbeid, noe som vil blir med videre til ungdomsskolen. 

Mange tar med seg det positive, mens andre sitter igjen mest med det negative. Mange sliter med 

dagens situasjon. Savner hverandre, det sosiale, fellesskapet i klassen.  

 

http://www.skoleporten.no/


Rapporten til mobbeombudet peker også på dette med av-og-på skole/hjemme, omstillingen kan 

føles tøff og varierende kontakt med lærer. 

Maren, kontaktlærer for elevrådet, leser brevet fra 7B som er skrevet til rektor. Brevet beskriver 

hvordan elevene opplever skolesituasjonen under pandemien, hva de savner og har mistet av 

fellesskap. Rektor har svart elevene på brevet.  

 

Spørsmål til elevrådet:  

Hva betyr foreldreengasjementet for dere? 

Viktig at foreldre viser at de bryr seg og engasjerer seg. Oppfordringer fra elevene er, snakk MYE med 

barna om hvordan det egentlig går. 

 

Hvordan er det å være lærer i disse dager? 

Trist å ikke ha hele klassen, alle vil ha elvene tilbake i klassen så snart som mulig. Savner 

arbeidsplassen og elevene. Krevende med mange karantene-runder for noen. Ikke motiverende med 

hjemmeundervisning.  

 

Lærerne får masse ros fra elevrådsleder – en hyllest til jobben lærerne har gjort og deres evne til å 

omstille seg. 

 

Videre samarbeid mellom elevrådet og FAU 

FAU ønsker tettere samarbeid med elevrådet fremover. Forslag om å invitere inn elevrådet fra 

skolestart slik at vi blir bedre kjent, delta på elevrådsmøte for å introdusere oss til elevene.   

 

Henriette og Cecilie tar kontakt med Helsetjenesten om hva de kan gjøre for å snakke med barna om 

hvordan de har det under pandemien. Ikke bare de elevene de allerede har kontakt med, men alle 

elever. 

 

Referat slutt.  

 

 

 


