
FAU møte, referat 8/11-2017-  
Tilstede: ca 20 stykker, det ble ikke ført liste, derfor mangler navn.  
Referent: Tobias Torrissen.  
 
1) FAU-leder refererte fra formøte med rektor:  
1.1) Neste år er sinsen skole 80 år.  
Sinsen skole blir 80år neste år. Det blir gjennomført en temauke i den anledning:  Hvert trinn får hvert sitt årstall 
og skal fokusere på det typiske for det årstallet. Skolen ønsker innspill fra FAU. 
 
1.2) Endringer på AKS 
Torill Færøvik begynner på Lakkegata skole. Sigrid, kontaktlærer i 2d blir ny inspektør med ansvar for AKS. Det 
legges opp til tettere samarbeid mellom AKS og skole. 2d får ny kontaktlærer. 
 
1.3) Nasjonal prøve for 5.klasse.  
Oslo har snitt på 52-53.  Gjennomsnittet for landet er 50 scalapoeng.  
Sinsen har snitt på 56 i lesing. Engelsk 59, regning 60. Sinsen skole har levert stabilt gode resultater, langt over 
landsgjennomsnittet og Oslo hvert år siden 2014. Skolen følger en streng fritakspraksis, men vil alltid komme ut 
med en relativt høy fritaksandel, over 20% grunnet flere byomfattende grupper i Mottak, som har rett til fritak etter 
Oppl.§2.8. I tillegg har skolen grupper for elever med generelle lærevansker og en gruppe for sosioemosjonelle 
vansker som fritas etter Oppl. §5.1 – spesialundervisning.  
 
1.4) Fokus på grenser, egen kropp osv.  
FAU har tatt initiativ til kompetanseheving hos lærere:  Hvordan avdekke overgrep. Skolen har hatt et møte med 
Støttesenteret mot incest etter forslag fra FAU og helsesøster. Støttesenteret har et undervisningsopplegg som 
skal øke bevisstheten hos de som er i kontakt med barn, hva de skal se etter, og hvordan snakke med barn om 
vanskelige tema. Det skal også vurderes om Støttesenteret skal lage et opplegg for elevene hvor fokus er kropp, 
grenser, hva er lov og hva er ikke lov osv.  
 
Ref NRK Supers opplegg.  
http://tv.nrksuper.no/serie/overgrep  
 

2) Elevrådet kom på besøk:  
Hanne Andersen, lærer i 7D. Har elevrådet for første gang.  
Hanna Ponterius. Leder for elevrådet. 7C. 
 
Hanne forklarte at hun har fokus på det sosiale.  Ingen utenfor er viktig.  Hun ønsker å gi  ekstra ansvar til 
elevrådet:  
 
2.1) Trivselsledere:  
Elevrådet organiserer et opplegg med trivselsledere. Hanna og Sara har hatt en stor rolle og organisert dette 
arbeidet. Stor interesse. 46 personer som hadde lyst til å være trivselsledere. 
 
Det legges opp til at trivselsledere skal være tilgjengelig i friminuttene 
4 eldre elever i  skolegården. (6-7 klasse)  
5 yngre elever i eplehagen.  (4-5 klasse)  
 
2.2) Biblioteket:  
Skolebiblioteket er oppe 08:30 - 13:00. Det skal jobbes med å tilgjengeliggjøre biblioteket.  
Vurderer arrangementer som Verdens bokdag. Bokbyttedag.  
 
 

2.3) Diskusjon mellom FAU og elevråd om hvordan FAU kan hjelpe til å sette fokus på ting elevrådet er 
opptatt av: 
 

Hva kan de voksne gjøre for at ingen er utenfor? Viktig for barna å ha noen voksne å si fra til.  
 
Bli bedre kjent med:  
Flere arrangementer, samarbeid på kryss av trinnet. 



Vinteraktivitetsdag. 5, 6, 7 har dag sammen.  
 
Juleavslutninger.  
1-3 klasse har fellessamlinger - underholder hverandre.  
Få plasser som har kapasitet til å ha flere trinn sammen. 
 
Samarbeide på kryss av trinnene. For eksempel:  
 
1A skal spise hos 4A 
1B skal spise hos 4B 
 
Vennebenken - funker den?  
Ingen tør å sitte der.  
Elevrådet skal gå forran med et godt eksempel.  
 
Vi kan bidra til å fikse praktiske ting. For eksempel: 

• Ha flere søppelkasser på vei til skolen 
• Belysning i skolegården.  

 
 

3) Gjennomgang av vedtekter.  
Forslag til vedtekter ble gjennomgått og vedtatt.  
 
3.1 Diskusjon rundt videre aktiviteter og eksterne gjester.  
FAU bør etablere et årshjul /  forslag til årshjul.  
 
Det ble diskutert hvem vi kunne invitere på FAU-møte:  
NAV-kontakten.  
Helsesøster  
Bydel grunerløkka.  
AKS-leder  
 

4) Arbeidsgrupper.  
De tre gruppene ble presentert. 
 

4.1) Kulturgruppa 
Kulturgruppa er åpen for alle som er interessert i å jobbe med kultur som inngang til å skape gode opplevelser for 
barna på skolen. Vi ser på mulighetene som ligger i å tenke på skolen som kulturarena.  
Konkrete planer: 

1. Bokbyttedag - mål om å gjøre dette til årlig arrangement.  
2. Løfte biblioteket 
3. Arrangere åpent arrangement der alle organisasjoner som tilbyr fritidsaktiviteter til barn kan presentere 

tilbudene sine. 
 
4.2) Arbeidsgruppe for Skole-hjem samarbeidet.  
Som foreldre er vi barnets nærmeste omsorgsperson og skolens viktigste partner. Som medlem i denne gruppa 
kan du være med å jobbe for at ALLE foreldre på skolen engasjerer seg og ser viktigheten av et godt skole-hjem 
samarbeid med barna i sentrum. I denne gruppa ønsker vi å støtte og oppmuntre elever, foreldre og skole til å 
sette i gang sosiale og inkluderende aktiviteter, samt øke bevisstheten til foreldrene om viktigheten av at de 
sammen med skolen medvirker til en trygg skolehverdag for alle barn på Sinsen skole. 
Konkrete forslag til oppgaver: 

• Utvikle “Vår verden”/prosjektuka før sommeren - ønsker at den skal vise mangfoldet på skolen 
• Komme med forslag til tema på storforeldremøter 
• Utvikle foreldrenes innvirkning på foreldremøtene 
• Engasjere mangfoldet av foreldre 
• Ha tett kontakt med elevrådet på deres premisser 



• Ta initiativ til akedag på Sinsenjordet, foreldrekaffe på skolen, nyhetsbrev med info om FAU-
aktiviteter/arrangement, små stunts på skolen for å synliggjøre FAU og hvordan alle foreldre kan være 
med å medvirke.  

4.3) Ingen utenfor.  
Denne gruppa ønsker å jobbe for at alle elever på skolen har like muligheter uavhengig av økonomi, og at alle 
elever har en trygg og inkluderende skolehverdag.  
 
Mer info kommer fra gruppa selv. Alle gruppene vil, med aktuelle kontaktpersoner, legges ut på FAU sin 
hjemmeside. 
 

5) Nettvettmøte 30/11:   
FAU arrangerer møte om nettvett 30/11-2017. Røde kors kommer og holder foredrag. FAU fasiliterer diskusjon i 
etterkant.  
 
AKS passer barn slik at foreldre kan være med.  
 
6) Meldte saker: 
Parkering av sparkesykler: På grunn av at barna sparkesyklet i gangene ble det forbud mot å ta med disse inn. 
Noen sykler kan låses, andre ikke. Det er ikke et egnet sted å oppbevare disse inne på skolen, det beste er derfor 
om sparkesykler låses ute med egnet lås.  
 
Rektor minner om at elvene kan levere sine mobiltlf til lærer dersom de er redde for tyveri. Alle kan også bruke 
telefonen i resepsjonen om de trenger det.  
 
7) Eventuelt:  
 
7.1) Toalett / vask. 
Dårlig renhold og Barna griser. Dette problemet har eksistert lenge og er tatt opp gjentatte ganger. Tar opp med 
rektor igjen.   
 
7.2) Bemanning 
Vi savner info om  endringer i bemanningssituasjonen på skolen. Tar opp med rektor.  
 
7.3) Hvilke informasjonskanaler skal vi forholde oss til som foreldre. 
Det er veldig mange kanaler å forholde seg til som foreldre. Hvile skal benyttes til hvilke info?.  
a. SMS, e-post, ranselpost, FAU, foreldrekontakter, AKS, Lærer.  
b. Alt vesentlig via ranselpost.  
c. Infopakke, gjerne på flere språk.  
 
 
8) Arbeid i arbeidsgruppene  
Det ble arbeidet i arbeidsgruppene. Det er mulig for alle foreldre å engasjere seg i en arbeidsgruppe, også de 
som ikke ønsker å være med på FAU-møtene. Arbeidsgruppene møtes rett etter det ordinære FAU-møtet.  
 
Referat slutt.  
 
 
 
	


