
FAU-møte 10.01.18, på Sinsen skole 
Tilstede: Hanna Kinge (2a), Tonje Norum Røren (1a), Lisa Nagel (2b), Suad Abdikhadir (6a), Henriette Tangen (4d), Anne Line 
Martinsen (5b), Siri Strømsmo (4c), Ida Tidemann (1d), Fatima Aboke (2c), Gisle Harr (6b), Roar Lost (4a), Ida Rambæk (1a), 
Sandra Kanstad (6a), Marit Winnæss-Huseby (2d), Silje Lilleeng (3c), Hung Huynh (1b), Mari Midtstigen (2a), Lina Bakke 
(FAU-leder).  

 
Referent: Lisa Nagel (redigert av FAU-leder) 

 
1. Godkjenning av innkalling. 
Innkallingen ble godkjent. 

 
2. Info fra rektor: 
- Skoleledelsen skal ha første møte med Sparebankstiftelsen og kulturgruppa 23.1.18 om videre samarbeid. Sinsen skole er, 
etter søknad fra FAU, valgt ut som prosjektskole for å løfte skolebiblioteket.  
- Rektor synes det er veldig positivt med storforeldremøte i samarbeid med Redd Barna (se info lengre ned fra Mari). AKS 
kan stille med barnevakt om nødvendig. Viktig å se an behovet da det er kostbart.  
- Vinteraktivitetsdag på skolen arrangeres 15.2, men kan bli flyttet på. Skolen har brukt FRIGO på mottaksklassene, men 
ikke når det har vært arrangement for hele skolen.  
- Vedrørende uhygieniske forhold på toalettene: Elevene skal ha toaletter de synes det er greit å gå på. Den kampen gir vi 
ikke opp. Utfordringer knyttet til dette er tatt opp i SMU, og det er tidligere satt inn flere tiltak.  
Kommentar fra FAU: Ønsker å vite konkret hvilke tiltak som er satt inn nå for å bedre dette og om det funker. 
FAUs leder følger opp saken med rektor. 

 
3. Besøk av bydel Grunerløkka, Kulturhuset, og Sinsen Skoles NAV-kontakt 
Bydelen var representert med fire deltakere: SALTO-koordinator, to fra Sin 
sen kulturhus og skolens NAV-kontakt. De informerte om ulike tiltak bydelen har for barn og unge i nærmiljøet. Det ble lagt 
vekt på samarbeid på tvers av de ulike organene og ønsket om å komme i kontakt med foreldrene.  

 
Skolens NAV-kontakt fortalte om arbeidet hun gjorde på skolen hver onsdag formiddag, og på spørsmål om hvordan hun 
arbeidet med å komme i kontakt med de aktuelle brukerne, fortalte hun at hun drev både oppsøkende virksomhet og var i 
dialog med skolen og tok imot besøk.  

 
Representantene fra Kulturhuset fortalte om arbeidet sitt og om hvordan de tok direkte kontakt med elevene for å 
informere dem om tilbudet. De fortalte om Natteravn-ordningen på Frydenberg og oppfordret Sinsen-foreldre til å delta, 
med tanke på å ha natteravner rundt kulturhuset når det var arrangementer der. FAU har tatt opp dette før, men vil ta det 
opp igjen da det er viktig for alle barn uavhengig av alder at det er trygge voksne i gatene på kveldstid. Mer detaljert info 
om bydelens aktiviteter og tilbud vil legges ut på FAU sin hjemmeside.  

 
Lisa Nagel, som leder FAUs kulturgruppe, ble bedt om å fortelle om arbeidet med skolebiblioteket som kulturarena, noe 
som ble godt tatt mot av bydelen som ga uttrykk for at det var et behov for et slikt initiativ og at de var villige til å delta. 

 
FAU-leder spurte om representantene også kunne bidra til ulike tiltak i regi av FAU, for eksempel en akedag eller lignende. 
Det var de positive til. 

 
4. Informasjon fra arbeidsgruppene: 
Tonje Norum Røren informerte om at hun har vært i kontakt med FRIGO. FRIGO kan stille med utstyr til eventuelle 
aktivitetsdager og at det var mulig å være en samarbeidsskole for Sinsen.  
Tonje har i etterkant av FAU-møtet snakket med FRIGO og kommer med følgende info: 
FRIGO er ikke tilgjengelig for aktivitetsdag 15.2, da de er booket av annen skole. Frigo holder Tonje oppdatert i tilfelle 
Sinsen skole  endrer dato. Tonje har også snakket med rektor ift skolesamarbeid med Frigo, noe han er veldig positiv til og 
vil sende inn en søknad om evt samarbeid fra høsten av.  

 
Lisa Nagel fortalte mer utfyllende om skolebiblioteksaken og om kontakten med sparebankstiftelsen. Det skal være et møte 
mellom stiftelsen og skolen den 23. januar med tanke på å starte arbeidet med et prosjekt. Tanken er at skolebiblioteket 
holder åpent også på kveldstid med tilbud av ulike aktiviteter, som for eksempel sjakklubb, lesekvelder, kunstverksted osv. 
Det er vi foreldre som må drive dette.  

 
Mari Midtstigen, som leder gruppa "Ingen utenfor" orienterte om dato (torsdag 15.2) for det kommende temamøtet i 
samarbeid med Redd Barna for alle foreldre på skolen. Det er ønskelig med barnevakt fra AKS og møtet vil ha fokus på tema 
knyttet til ingen utenfor Invitasjon til møtet kommer som ranselpost, sms, og legges ut på klassenes facebooksider. 



 
7. Eventuelt:  

• Viktig at elever og foreldre i G-klassen inkluderes når det gjelder sosiale arrangement for trinnene. Foresatte som 
har barn i G-klassen er hjertelig velkomne til å delta med representant  i FAU om de ønsker. G-klassen har elever 
fra hele byen og ikke alle har tilknytning til Sinsen, men de har uansett tilknytning til skolen og skal uansett 
inkluderes. Nestleder i FAU Henriette Tangen  bringer dette videre til aktuelle foresatte.  

• FAU-leder spurte hva resten tenker om å korte ned tiden på møtene, da dette er kommet inn som et ønske. Alle 
var enige om at vi holder oss til en time fremover, og at arbeidsgruppene samles etter dette ved behov. Møtene 
fremover blir altså fra 18-19, og fra 19-19.30 for arbeidsgruppene.  

• FAU-styret tar ansvar for å søke midler på vegne av Sinsen FAU. Søknadsfrist er 29.1. 

  

Referat slutt. 

 


