
FAU-møte 6/11-19
Referent: Hanna Kinge

Tilstede:
Hanna Kinge 4A
Torbjørn Lundby 5a
Silje Lilleeng 5c
Tobias Torrisen 6b
Hanne Todal 7c
Bendik Schøien 4b
Marie Kroon 3d
Wenche Rønning 2a
Karen Tømte 1a
Cecilie y. Kvam
Anne Line Martinsen 7b
Kidise Berie3c
Ragnar Nesvåg 3a
Helene Petersen 1c
Hung Huynh 3b
Jo Erlandsen 7b
Stine Huseby 2b
Arna Storm 2a
Ole Marksten 2c
Ida Tidemann 1b
Carla Mirani 3a
Ida Steen 1c
Karine Kålsås 5b
Henriette Tangen 6 a
Lina Bakke FAU-leder

Innkallingen er godkjent.



Formøte med Rektor:
Nettbrett: IKT-gruppa kommer senere på foreldremøtet for å informere foreldrene om hva de 
jobber med og hva de har funnet ut i forbindelse med nettbrettbruk i skolen. Målet er at 
foreldre skal bli informert om skolens tanker rundt bruk av læringsbrettene. Det er mange 
foreldre knyttet til Sinsen skole, og like mange meninger rundt forskjellige temaer. Det må 
nesten være sånn at skolen på bakgrunn av pedagogisk vurdering må få velge hvilken vei vi 
skal gå, men er opptatt av at det skal være god informasjonsflyt til foreldregruppen hele 
veien. Det kommer opp et forslag om å danne en feedback-gruppe, og forslag til temakveld 
med bruk av læringsbrett som tema.

Nasjonale prøver 5 trinn: Resultatene er klare, og Sinsen skole kommer godt ut av det. 
Snittet i Oslo ligger på rundt 52, og Sinsen er blant de beste i landet. Vi har 58 i regning, 56 i 
lesing og 56 i Engelsk. Vi har høyere fritak enn resten av Oslo, på grunn av nyinnflyttede 
fremmedspråklige elever og spesialklassene som er byomfattende grupper. For å få fritak må 
det et vedtak til, og dette er nøye regulert. Uansett fritaksprosent har Sinsen gjort det bra på 
prøvene, og det er vi stolte av.

Helsesykepleiere: Rektor informerer om at Sinsen skole har fått ansatt to helsesykepleiere.

Operasjon stolthet: Rektor informerer om nytt prosjekt på skolen. Målet med prosjektet er 
at elevene skal bidra til å ta bedre vare på skolebygget og at skolen skal bidra til at elevene 
utvikler vilje til å ta vare på miljøet.
Operasjon stolthet innebærer:
• At skolen har fått et renholdsbyrå til å skure ned samtlige av skolens vegger for 

skriblerier og skitt
• En turnusordning hvor alle klasser på alle trinn setter av én time i måneden til å rydde 

og vaske gang og plukke søppel i skolegården.
• "Gang-konkurranse" for å øke elevenes motivasjon til å holde det rent, ryddig og 

ordentlig rundt seg. En jury vil ukentlig vurdere gangene og utrope en vinner på 
småskolen og en på mellomtrinnet. Vinnerne får vandrediplom, en liten påskjønnelse og 
plass i Operasjon stolthets "Hall of fame"

Brukerundersøkelse på AKS: 2.desember blir det sendt ut en brukerundersøkelse til alle 
foreldre med barn i AKS-alder, uavhengig om man går på AKS eller ikke. Denne er det viktig 
at man svare på. Det har vært forsøkt i ha foreldremøter på AKS, men det har vært så lite 
interesse og oppmøte at skolen har valgt å kutte det ut. Denne brukerundersøkelsen er da 
en fin anledning til å gi tilbakemelding, og AKS mulighet for å ivareta gode tiltak, og forbedre 
seg på annet. FAU skal også høre med leder Sigrid om hun kan komme på et FAU-møte for 
å ivareta dialogen mellom AKS og foreldregruppen.
Juleavslutning: Juleavslutningen i år er et samarbeid mellom lærere og foreldrene, og deles 
utover forskjellige dager.

• Festen for 1-3 klasse arrangeres 3/12 kl 1700
• Festen for 4-5 klasse arrangeres 11/12 kl 1700
• Festen for 6-7 klasse arrangeres 12/12 kl 1700

Det er tenkt en felles samling på begynnelsen av kvelden, og så går man klassevis for eget 
opplegg etterpå. Håper det blir en god opplevelse for alle. Det kommer mere info etter hvert 
fra klassekontaktene og FAU.

Skolebiblioteket: Biblioteket er under arbeid. Prosjektet har dog stoppet litt opp da 
tegninger ikke samsvarer med beløpet vi har fått til å pusse opp, så enten må vi få en annen 



pris på prosjektet eller noen andre til å gjøre det. Dette gapet mellom prosjektet og 
pengetilførsel er da forklaringen på at det tar lenger tid enn planlagt.

Nav-kontakt: Skolen hadde før en egen NAV-kontakt hvor foreldrene som ønsker det kunne 
snakke om / stille spørsmål om for eksempel økonomi, ulike
tjenester og tilbud i bydel Grünerløkka (også fritidstilbud), og behov for bistand til å komme i 
kontakt med riktig sted. Dette har vi ikke lenger, men dersom foreldre trenger hjelp til å 
komme i kontakt med NAV er det bare å ta kontakt med skolen, så vil de hjelpe dere.

Informasjon fra Styret: 
FAU-leder Lina Bakke starter møtet med å takke for at mange møter opp på disse møtene. 
Vi har gått fra å være et FAU med lite aktivitet til at det skjer en hel del, med mange 
engasjerte foreldre. Dette er gøy å oppleve. Stolt av Sinsen sin foreldregruppe.

Litt info om SMU(skolemiljøutvalget): Ida Tidemann er en representant i SMU. SMU skal 
arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med 
skolemiljøet. Elevene, foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen 
skal være representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall. Det er rektors ansvar at 
alle rådsorganene blir opprettet og fungerer i samsvar med bestemmelsene i 
opplæringsloven. 

Ida informerer om sakslisten fra møtet 17/10. Referatet ligger på skolens hjemmeside, men 
noen saker som ble trukket frem her var:
Nattravn: Går vi på rett tid? Mange foreldre føler at når de går nattravn så treffer de ikke på 
noen barn. Tilbakemeldingene fra FAU er at nattravnene blir lagt merke til, og har en 
preventiv funksjon. Dagen er valgt i forhold til når mange barn skal hjem fra kulturhusets 
kveldsaktiviteter, men dette kan evalueres i samråd med kulturhuset. Vi snakker også om å 
ha et samarbeidsmøte med Teglverket, Hasle og Løren skole for og starte et samarbeid i 
forhold til nattravn. Vi ønsker å dekke et større område og være flere som går samtidig. 
Fortsettelse følger.

SMU ønsker skøyter som de kan låne ut til skolens elever. Dersom foreldre har skøyter 
liggende hjemme som de ikke trenger lenger, og kunne tenke seg å donere til skolen, kan 
disse legges i en opprettet kasse med merking «Donasjon av skøyter» i portalen ila uke 48. 
Det er viktig at skøytene er knytt sammen, så parrene ikke blir borte for hverandre.
Hva har skjedd siden sist, og hva slags planer har vi?

• 1.klassemor Helene med hjelpere har delt ut reflekser på refleksens dag. Hun har i 
denne prosessen hatt direkte dialog med rektor, noe som var veldig effektivt og 
fungerte bra. Neste tiltak er reflekskontroll. De skal finne en dag hvor de en mørk 
morgen kan stå med lommelykter å lyse på barna som kommer til skolen for å se om 
de har reflekser på seg. De som har det, er med i trekningen av f.eks kinobilletter. 
Flott tiltak.



• 3. desember skal FAU dele ut pepperkaker for å gjøre oss synlige i miljøet. Dette blir 
da det tredje året vi gjør dette. En hyggelig aktivitet for FAU og elevene, som vi nå 
kan kalle tradisjon.

• Sinsen kulturhus pusses opp i disse dager, så skolen har stilt noen av sine lokaler til 
disposisjon.

• FAU/Styret har fått Vipps. Noe som kan gjøre betalinger noe lettere i fremtiden.

• Kodeklubb har fått rekruttert noen medarrangører gjennom nyetablert facebook-side. 
Ikke kommet lenger i prosessen enda, men har noe på gang. «Kodekvelder på 
Sinsen» heter gruppa.  Det er ønskelig å ha med flere på laget. Send forespørsel om 
å få bli med på denne facebook-siden.

• 2.trinnsrepresentanten i styret har trukket seg da de har fått skoleplass på den skolen 
de hører til. Vi velger ny representant, og det ble Arna Storm, mor i 2A. Velkommen, 
Arna☺!!!!!

Thor Sundal og Daniel Basmadjian kommer den siste halvtimen for å informere FAU 
om tanker og prosesser rundt læringsbrettene. Skolen har i forkant av bestemmelsen om 
å innføre nettbrett i skolen opprettet en IKT-gruppe som i 8 mnd. har jobbet sammen og sett 
på dette med Nettbrett, hvilken funksjon og virkning den har, tatt risikovurderinger og vurdert 
nøye om dette er noe de ønsker å ha på Sinsen skole. Dette er en nøye vurdering skolen har 
tatt. Noen foreldre er redde for at de må erstatte skadede brett, men her presiserer Thor at 
det er kun dersom det kommer tydelig frem at det dreier seg om hærverk. De apper og 
programmer barna har tilgang på gjennom brettet sitt er en bestemmelse UDE har tatt, og 
ikke Sinsen skole selv.

Thor og Daniel informerer om at det viser seg at nettbrett gjør det enklere å tilby tilpasset 
opplæring og at skolen kan se økt motivasjon for læring. Pedagogikken er fortsatt den 
samme, men det er lettere å tilpasse opplæringen, og følge opp hver enkelt elev på en bedre 
måte. Det er mye fokus på nettvett. Det har forekommet at noen elever har misbrukt 
chattefunksjon på et av programmene, og da har den muligheten for å kommunisere med 
hverandre blitt slettet da skolen har nulltoleranse på mobbing. Lærere får med seg mye, da 
de har mulighet for å kontrollere bruken av nettbrett og apper i skoletiden. Hjemme er det 
vanskeligere, så her ligger ansvaret på foreldrene. Vi er fortsatt i en utprøvingsfase. Men 
samtidig er det viktig å henge med i samfunnets utvikling, og det er viktig å presisere at 
skolen fortsatt har bøker.

Ellers var det mye nyttig og fint som kom frem i Thor og Daniel sin presentasjon, så det ble 
foreslått å arrangere en temakveld hvor dette kan presenteres for alle foreldre, så kan man få 
mere inngående info om nettbrett, skolens bruk, og en slags opplæring til foreldre som 
trenger dette.



Til slutt, igjen☺: Meld dere inne i facebooksiden 
«Sinsenbarna». Her deles det informasjon om stort og 
smått som angår alle som bor i og rundt Sinsen skole.     


