
Referat  Sinsen FAU 16.1.19
Referent: Tobias Torrissen
 
Tilstede:
Henriette, 5a
Hanne, 6c
Hanna, 3a
Karin, 1b
Alexandra, 3b
Åshild, 2d
Ole, 1d
Ole, 1c
Anne, 6b
Elisabeth, 3b
Wenche, 1a
Lotta, 2b/7c
Marit, 3c
Suad, 7b
Amal, 4d
Mari, 2a/3a
Kenneth, 4b
Margrete, 5c
Lina, FAU-leder
 
Frida, Anton, Ella og Linda (lærer) fra elevrådet var på besøk

• Opptatte av trivsel. Alle skal ha det gøy.
• Elevrådet har sendt søknad  til Rektor om midler til kursing i konflikthåndtering.

Etablere ordning med elevmentorer.  Rektor er positiv.  TL - Trivselsleder.  
• Elevrådet arrangerer tegnekonkurranse.  

Premie: To kinobilletter. Mål om å ha en konkurranse pr måned.
Lærere informerer elevene om konkurransen. Elevrådet bestemmer hvem
som skal vinne.

• Natteravn: Elevene opplever dette som et positivt og betryggende tiltak.
• Ønsker om hva FAU sine penger kan gå til: Musikkinstrumenter. Anlegg og

mikrofoner. Nytt lydanlegg.
• Elevrådet opplever at det er godt miljø på skolen og at det er greit med voksne

ute i friminuttene. Linda forteller at det er en egen vaktordning for inspeksjon
ute i skolegården og inne i gangene og på toalettene.

• Hva forventer elevrådet fra oss foreldre? At vi engasjerer oss, motiverer og er
gode rollemodeller.

Info fra rektor:
Foreldreundersøkelsen.
Ligger noe over snitt for oslo-skolene. Lav svarprosent. Oppfordrer alle foreldre til å
svare. Kun en av foreldrene får mulighet til å svare på undersøkelsen. Den ligger ute
på skolens hjemmeside.
 
Investering i IKT-utstyr:
Det skal til høsten gjøres forsøk med en-til-en løsninger med iPads. Dette vil prøves
ut på mellomtrinnet i første omgang, men ikke bestemt hvilke trinn pr dags dato.
Det har kommet nye skjermer på datarommet.
 
Juleavslutningen:
Nye forsøk på felles juleavslutning vil gjøres i tettere samarbeid med skolen. Det



Nye forsøk på felles juleavslutning vil gjøres i tettere samarbeid med skolen. Det
finnes kompetanse blant foreldrene på å arrangere store arrangementer. Vi må
forsøke å mobilisere.  
 
Det er mye kompetanse blant foreldrene på skolen. Vurderer stillingsannonser for å
finne disse.
 
Jule- og sommeravslutningen tiltrekker mange, spesielt hvis det er noe spesielt.  
 
Slike arrangementer virker motiverende på lærere, elever og foreldre.  Det er stor
stas når vi lykkes. Vi lærer av det som gikk galt sist og gjør det ikke på den måten en
gang til.
 

Møte med bydelen, Salto og politi.  
Gazi Øzcan fra FAU og Thor Sundal fra skoleledelsen møtte fra Sinsen skole.
Det har den senere tid vært rapportert inn flere ubehagelige opplevelser for elever
på. Kampen, Vålerenga, Teglverket, Sinsen og Hasle skole. Det var stort oppmøte fra
bla rektorer, FAU’er og lærere.  
 
Dette ble diskutert:
Det har skjedd flere episoder på forskjellige steder. Barn forteller om ubehagelig
oppførsel fra fremmede voksne personer.
 
Vanskelig balansegang: Virkelighet og barnas oppfatning. Barna må høres og de må
tas på alvor. Episodene må anmeldes slik at politiet kan vurdere det barna forteller.
Viktig å ikke gå til mediene før dette er koordinert med Skolen/politi. Slike episoder
kan overdramatiserers og skape mye unødvendig frykt. Når politiet etterforsker saken
kan det fremkomme at det ikke har forekommet noe straffbart.
 
Tror politiet det er samme person som står bak de ulike tilnærmelsene? Nei, det tror
man ikke. Det er forskjellige episoder og barna har forklart seg ulikt om hvordan
personene ser ut. . Signaler om at det også er forskjellige personer involvert i
episodene på de samme skolene.
 

• To episoder som politiet ser på som reelle:
Eleven ble vist pornografisk innhold på vei hjem fra AKS. Dette skjedde i
nærheten av Sinsen skole.
En elev ble dyttet mot veggen og befølt. Dette skjedde på en annen skole.

 
• Hva har politiet gjort?

Analysert videoovervåkning. Forsøkt å lokalisere personer.
Satt inn ekstra ressurser, men vi må kommunisere til riktig enhet.

 
• Er det noen mistenkte?

Det er identifisert en. En forstyrret person, som skrek til alle, ikke bare barn.
 

• Råd fra politiet:
vi må preppe barna slik at de handler riktig. Takle situasjonene. For eksempel
løper inn i nærmeste butikk og sier ifra til en voksen. Skrike så høyt de kan.
Snakke om dette hjemme. Løpe.

 
Dario er kontaktperson hos politiet, men man må gjerne melde til
Jonathan: 48 86 41 85 Forebyggende politi sentrum. Viktig å ringe til rett enhet slik at
det følges opp fra skolens forebyggende team.
 
Hva kan skolen gjøre?
Skolen har tidligere vært i dialog med Støttesenteret mot incest. De tilbyr et
undervisningsopplegg for mellomtrinnet hvor de snakker med barna om gode og
vonde hemmeligheter og hva voksne har lov og ikke lov til å gjøre mot barn. Lina
følger opp dette med rektor.



følger opp dette med rektor.
 
Hva kan vi foreldre gjøre?

• Gå natteravn. Tobias fordeler ukene frem til jul slik at hver klasse fra 1-7 får
ansvar for å gå minst en gang. Det krever minst tre foreldre fra hver klasse for
å få til dette. Klassekontaktene får ansvar for å spre dette til sine klasse og
prøve å rekruttere foreldre. Politiet oppfordrer sterkt til at vi foreldre tar
ansvar for dette. Forebyggende for hele nærmiljøet.

 
• Arrangere temamøte. Lina sjekker hvem som kan være aktuelle som

foredragsholdere til en slik kveld. Viktig å tenke på at krenkelser ofte kommer
fra andre barn også.

 
Ansvar som påhviler hele samfunnet, skole, politi osv. Men spesielt foreldrene. Vært
slik til alle tider.  
 
På kampen har skolen snakket med alle elevene.  
 
Sterkt ønske fra politiet at det kom noen tiltak ut av møtet.  Følgende ble foreslått

• Barn går i grupper til og fra skolen.
• Miljøarbeidere i nærområdet.
• Skolene informere hverandre om hendelser? Ikke landet noe der, men det

kommer invitasjon til møte, muligens.
 

Eventuelt:
Hva skjer med mer lys på Sinsen?
Det har vært gjennomført en befaring og det skal byttes ut noen lyspærer som ikke
funket. Bydelen opplyser om at det er planlagt ny befaring i uke 8. De har spilt inn at
FAU ønsker å være til stede under denne befaringen. Bydelen har også fattet vedtak
om at Bymiljøetaten skal følge opp saken om mer lys generelt i området. Skolen har
hengt opp en lyskaster ved eplehagen og skal bytte pære ut mot fotballbanen.
 
13/6  blir det prosjektuke og felles sommeravslutning som i fjor. Skolen lurer på om vi
er med og det er vi.  
 
Ulykke på skolen. Sklir på isen. Det var speilglatt. Skolen tok en runde med strøing.
Skolen håndterte dette bra. Meld fra dersom man opplever slike ting så vil skolen ta
grep.
 
Ang utstyr:
Kjøpe noe ordentlig. Innhente info fra foreldre om noen kan dette. Eventuelt høre
med musikklærere. Sørge for at det blir ivaretatt. 


