
Referat fra digitalt FAU-møte 01.04.20 

Tilstede:  Henriette Berg-Tangen (Nestleder FAU), Hanne Todal (7. trinn), Hanna Kinge (4. 
trinn), Carla Mirani (3. trinn), Cecilie Kvam (1. trinn), Thor Sundal (Sinsen skole), Lina Bakke 
(FAU-leder) 

  

Fraværende: Tobias Torrissen (6. trinn), Silje Lilleeng (5. trinn), Arna Storm (2. trinn) 

1.    Hvordan fungerer skole-hjem samarbeidet for de ulike trinnene? 
Hvordan oppleves hjemmeskolesituasjonen? 

  
Thor Sundal informerer på vegne av skolen: 
Skolen og skolens lærere forsøker å holde en løpende kontakt med elevene gjennom 
uken. Vi oppfordrer hjemmene til å legge til rette for en så normal skoledag som 
mulig, for eksempel ved å starte skolearbeidet fra morgenen av. 
  
For 2-7. trinn løses denne oppgaven ved hjelp av Showbie, Teams, mail, sms og 
telefon. 

2. trinn har fått utdelt læringsbrett og lærerne jobber med å lære seg å bruke dette 
sammen med barna i undervisningen. Thor Sundal følger dette tett opp. 1. trinn har 
ikke læringsbrett, men skolen har sørget for å tilby digitale enheter tl de som ikke har 
det fra før, og benytter mail, sms og telefon til å komme i kontakt med elever og 
foresatte. 

Respons fra foreldregruppa: 

Kommunikasjon mellom lærer og elev virker generelt å fungere bra, det er ikke 
kommet inn noen reaksjoner på det motsatte. Det oppleves enkelt å komme i kontakt 
med skolen og kontaktlærere, enkelte har savnet kontakt med kontaktlærer, men 
dette har bedret seg etter kontakt med rektor. Det er gode oppgaver på samtlige 
trinn, de har nok å gjøre til å fylle en skoledag i de aller fleste tilfeller. De fleste har 
møter med kontaktlærer på Teams hver dag eller flere ganger i uka, og i mindre 
grupper. Elevene kan chatte med hverandre og samarbeide om oppgaver.  Det 
funker fint med dagsoppgaver fremfor oppgaver som skal levers i slutten av uka.  
Årsaken til dette er at man da har noe å gjøre hver dag fremfor å gjøre ferdig alt før 
tiden og så ikke ha noe å gjøre. Det stilles spørsmål ved hvordan skolen følger opp 
elever som trenger ekstra oppfølging fra ressurslærer for eksempel, Thor forklarer at 
de som får ekstra oppfølging på skolen også får dette nå. 

FAU ønsker å rette en stor takk til skolens lærere og til skolen for den jobben de gjør. 
  
2.    Skolens tilbud under corona og i påskeuka 
Skolen er åpen for elever som har foreldre som jobber i samfunnskritiske jobber eller 
har behov for skoleplass av andre grunner. Dersom noen foreldre har spørsmål om 
dette eller tenker sitt barn trenger å være på skolen denne tide, ta kontakt med 
rektor.  Skolen har stor forståelse av at denne situasjonen er svært krevende for 
mange og kan legge til rette. 



  
Skolen vil holde åpent alle røde dager i påskeuka for de elevene som har skoletilbud. 
Tilbudet vil foregå på Lakkegata skole. Rektor er i dialog med rektor på Lakkegata 
rundt tilbudet til våre elever. 
  
3.    17. mai-feiring 
Det er svært usikkert hvordan 17. mai-feiringen vil bli i år. FAU tror at feiringen vil bli 
avlyst, men det avventes informasjon fra myndighetene og Byrådet i Oslo. 
  
4.    Prosjektuke og Sinsen festival 16. juni 
Det er ikke avklart om denne blir arrangert. Vi må avvente føringer fra myndighetene 
og Byrådet i Oslo. 
  
5.    Skolebiblioteket 
Oppussing av skolebiblioteket er i gang! De ligger to uker etter planen på grunn av at 
underleverandører har vært i karantene. 
  
Sinsen FAU har fått innvilget 20 000 kr av bydel Grunerløkka for å drive frivillig 
arbeid. Det er satt av penger til å opprette kodeklubb, gjennomføring av prosjektuke 
og tilbud i regi av kulturgruppa. Pengene kan vi søke om å omdisponere dersom vi 
ikke får gjennomført alle planene i år på grunn av corona. 
  
6.    Natteravn 
Enkelte fra FAU-styret går natteravn ved anledning i tiden fremover før vi går tilbake 
til normal drift.  Dersom noen foresatte ønsker å bidra, ta kontakt med 
Henriette.tangen@hotmail.com 
  
7.    Kontakt med skolen 

Dersom man er bekymret for egen hjemmesituasjon, har spørsmål til 
hjemmeundervisningen, eller trenger å snakke med noen, så kan man kontakte 
rektor, kontaktlærer, sosiallærer eller andre kontaktpersonen på skolen. Skolen 
jobber med å være så tilgjengelig så mulig for oss foreldre i denne vanskelige 
situasjonen vi er i og ønsker å sende en stor takk til alle foreldre for den jobben som 
gjøres hjemme. 

  

Thor: Kan du sette inn link til ulike kontakter? 

  

Referat slutt. 

 


