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• Innkalling ble godkjent.

 
Informasjon fra rektor

• 3. trinn er i gang med statlige kartleggingsprøver. Foreløpig er engelskresultatene gode,
norsk og matte følger senere. 1. og 2. trinn kommer skal også ha de statlige
kartleggingsprøvene innen kort tid. Mer informasjon kommer på skolens/FAUs sider.

• 24. mars er alle lærerne på studietur til London. Skolen drives som vanlig, under ledelse
av Aktivitetsskolen.

• Påmelding til sommerskolen er nå åpnet. Rektor oppfordrer flest mulig til å melde på
barna sine til dette utmerkede gratistilbudet.

• Foreldreundersøkelsen er sendt til 1 foresatt for hver elev ved Sinsen skole. Rektor
oppfordrer alle til å svare på denne, slik at man får vite hva foreldrene er fornøyd med
og hva som kan forbedres.

• Bydelen har hatt tilsyn med Sinsen skole, og skolen, inkludert vernetjenesten, jobber
med å følge opp det som ble påpekt ved tilsynet, som blant annet omfatter forbedring
av renhold på enkelte steder, generende lukt på guttetoalettene, ujevn temperatur og
noe forhøyet radonverdi i gymsal. Radonverdien kan justeres ved at
ventilasjonsanlegget settes på litt tidligere om morgenen.

• Rektor deltar på SaLTo- (Sammen lager vi et trygt Oslo) møte torsdag 16.3. Temaer er
blant annet utvikling i ungdomsmiljøene, ressursbruk og mobbing. For mer
informasjon om SaLTo, se vedlagt presentasjon.

 
Informasjon fra driftsstyret
 

• I forbindelse med at kommunen vurderer å endre ressursfordelingsmodellen for
grunnskolene i Oslo har driftsstyret har gitt et godt begrunnet høringssvar hvor det
redegjøres for hvorfor det er viktig at skolen får beholde disse midlene.

 
Innlegg fra Sinsen kulturhus, NAV og SaLTo
Se mye spennende informasjon i vedlagt presentasjon om hvilke aktiviteter og hvilken hjelp
disse kan tilby og hvordan man kommer i kontakt med dem. Noen punkter:

• Aktivitetene på Sinsen kulturhus er nesten alltid gratis, og er et hvor barn/ungdom kan
gå på  kurs eller bare ha et sted å være. Målet er å skape en arena som er felles for alle
unge i området, uavhengig av gateadresse, familiesituasjon etc., og dette er spesielt
viktig i et område hvor så mange er innflyttere fra andre steder i Norge og i verden.

• Aktivitetene er svært populære, og de har 100% økning i bruken fra i fjor.
Vinterferietilbudet på tampolineland var så populært at 150 plasser ikke var nok, og
det ble litt kaos med påmelding, men dette har de lært mye av. I sommerferien  blir det
tilbud om ukesopphold for 50 barn/uke på Malmøykalven. Følg med for påmelding.

• Det varierer hvor raskt lærerne på Sinsen formidler informasjon om kulturhusets
aktiviteter, så for at ditt barn skal få informasjon og få meldt seg på de aktivitetene
hvor plassen er begrenset, så er den raskeste informasjonskanalen via Facebook.

• Kulturhuset disponerer en hytte på Malmøykalven som tar ca 25 personer. Denne kan
leies til aktiviteter for barn og ungdom, og koster 3000,- døgnet.

• Vil du kontakte de som jobber på kulturhuset, så er e-post beste kanal, da de jobber til
varierende tider, og ikke på dagtid. E-postadressen finner du i vedlegget.

• NAV kan du treffe på skolen 2 timer hver onsdag. De kan blant annet hjelpe med å
finansiere fritidsaktiviteter, aktivitetsskole etc.

• SaLTo: Det er mange som bidrar for å skape trygge og gode oppvekstmiljøer i Oslo,
både kommunen, politiet og frivillig sektor. Målet med SaLTo er å få mest mulig ut av
disse ressursene gjennom samarbeid. Ved å skape gode ungdomsmiljøer forebygger



• SaLTo: Det er mange som bidrar for å skape trygge og gode oppvekstmiljøer i Oslo,
både kommunen, politiet og frivillig sektor. Målet med SaLTo er å få mest mulig ut av
disse ressursene gjennom samarbeid. Ved å skape gode ungdomsmiljøer forebygger
man kriminalitet, psykiske skader og rus.

• Kontakt gjerne SaLTo-koordinator Camilla Farstad (se vedlegg for adresse), for å finne
ut mer om de temaene du er opptatt av. I SaLTo har de oversikt over en rekke tilbud,
støttemuligheter, lokaler mv.

• Et eksempel: Familiehuset i Mailundveien 23 har en rekke tilbud for familier, som
gjenbruksstasjon, leksehjelp, støttesamtaler, norskhjelp etc, se vedlegg.

• Kulturhuset samarbeider også med det foreldredrevne Natteravnposjektet på
Frydenberg. Det er viktig med synlige voksne der ungdommen er, og de som er
interessert kan ta kontakt.

 
Arrangementsgruppa

• Uke 24 er satt av for kulturarrangement for hele skolen. Får vi vår egen Sinsenfestival
med utstilling og konserter? Fikser FAU deilig mat? Mer info neste gang.

• Ønsker du å engasjere deg i dette, ta kontakt Marit Winnæss-Huseby (1D) eller Bente
Elise How Lode (3D/5C)

 
Diskusjonssaker/annet

• Representantene i FAU er ikke representative for elevmassen ved skolen, og det er en
utfordring å få formidlet informasjon til de som ikke er så gode i norsk.  FAU vil
derfor gjerne komme i kontakt med språkkompetente foreldre som kan
oversette/formidle/ta opp saker slik at FAU-info kommer ut til alle foreldre ved Sinsen
skole. Ta kontakt på FAU sin e-post (ligger under Sinsen skole sin hjemmeside)
dersom du kan bidra.

• Sykling til skolen: Selv om dette er foreldrenes ansvar, ønsker FAU en dialog med
skolen om når man ønsker å anbefale at barn tidligst får sykle alene til skolen.

• Behov for egen trafikkgruppe ble nevnt, og det blir sannsynligvis Trygg trafikkurs etter
sommeren.

• Tyveri fra gangene: Skolen har bedt lærerne snakke med elevene om dette. Bør barn ha
med dyre telefoner i skoletiden? Litt uklart hvor stort dette problemet er, men noen har
mistet nye sko og fine klær.

• Kaldt vann i dusjen: Rektor skal undersøke.
• FAU-informasjon: Kan skolen sende ut lenker til FAU-referatet pr SMS? Rektor skal

sjekke opp dette med resten av ledelsen.
 
Neste FAU-møte blir onsdag 19. april (Skolens miljøutvalg har møte 5. april). Sosiallærere
og helsesøster presenterer seg og forteller om sitt arbeid i forhold til det psykososiale miljøet
på skolen.         Referat slutt.
 


