
Referat Sinsen FAU Møte  25/9-19
Referent: Hanna Kinge

Tilstede:

Hanna Kinge 4A
Tobias Torrissen 6b
Mohamad Harmouch 2d
Torbjørn Lundby 5a
Kjetil Soløi 5b
Anne Elin Kleva 1a
Hedda Phan 3b
Marte Olbergsveen 3c
Torill Josefine Norhagen 2d
Wenche Rønning 2a
Hanne Todal 7c
Henriette Tangen 6a
Ragnar Nesvåg 3a
Gro Combe Thomsen 3d
Ole Magnus Marksten 2c
Helene Fjeldvik Peterson 1c
Jo Erlandsen 7a
Ida Tidemann 1b
Anne Line Martinsen 7b
Carla Mirani 3a
Stine Husby 2b
Cecilie Y.Kvam 1a
Lina Bakke 4b og FAU-leder

Innkallingen er godkjent.



Formøte med Rektor:
• Rektor informerer om at skolestarten har vært fin. Fint å se de små 

1.klassingene i gangen, og hvordan de sakte med sikkert tilpasser 
seg skoledagen.

• 7.trinn har vært på leirskole med godt resultat.
• 5.trinn er i gang med nasjonale prøver. Dette er obligatoriske 

prøver som gir informasjon om elevenes ferdigheter i lesing, 
regning og engelsk. Rektor presiserer her at det ikke blir gjort om 
på undervisningen for at Sinsen skal oppnå gode resultater, men 
det blir lagt til rette, og hull blir fylt igjen så man skal være så godt 
forberedt som mulig.  Sinsen skole har tidligere fått gode resultater. 

• Status nettbrett: Rektor er fortsatt klar på at de ikke skal erstatte 
skolebøkene, men at dette er et supplement og et verktøy som gir 
lærere en bedre mulighet til å følge opp lekser/lesing hjemme. 1. 
og 2. klasse får ikke nettbrett. Den nye utfordringen for foreldre nå 
er å begrense skjermtid. Det er opprettet en IKT-gruppe som følger 
med på utviklingen og evt læringsutbytte. 

• Klasselister er pga personvern/GDPR i dag mye strengere å 
distribuere. Skolen har ikke lenger lov til å sende ut slike lister, men 
kan dele de med tillitspersoner, som FAU-representantene. Det er 
da opp til FAU å få en godkjenning fra de foreldrene som ønsker å 
stå på en slik liste som skal deles med klassen. Dette kan ikke 
skolen gjøre. Det viser seg at det er ulik praksis hvordan dette 
gjøres i de forskjellige klasser, så rektor skal være tydelig med sine 
ansatte i forhold til dette, så det legges til rette for at det på enklest 
mulig måte kan gjennomføres.

Informasjon fra Styret: FAU-leder, Lina informerer om FAU sin rolle, 
plikter, og forventninger til en representant. Alle må følge opp, bidra og ta 
ansvar for at Sinsen skole skal bli så trygg og god som mulig. Det er i år 
fordelt oppgaver og ansvar på de forskjellige trinnene:

1.klasse-trafikkaksjon

2.klasse- to temakvelder ila et år.



3.klasse- Juleavslutning 1.-3.trinn

4.klasse-17.mai-fest

5.klasse-Juleavslutning for 4.-5.trinn

6.klasse- Organisering av natteravn

7.klasse-Juleavslutning 6.-7.trinn

Det nedsettes en egen gruppe med ansvar for sommeravslutningen. 

Det er styrerepresentantene (hvert trinn er representert med en person) 
som har ansvar for de ulike oppgavene. Selvsagt med hjelp fra andre 
foreldre på trinnet. 

FAU sine grupper: Fau har flere grupper, og her er det bare å 
engasjere seg helt uavhengig av om du er i FAU eller ikke. Foreløpig har 
vi:

• Matgruppe som bidrar til mat på møter og arrangementer. 
• Kulturgruppe. 
• Sommerfestgruppe: Sommerfesten er en dugnad hvor alle får 

tildelt oppgaver. Styret holder i dette.
• Skole-hjem gruppen jobber med kontakt og engasjement på tvers 

av skolen og hjemmene.

Ta gjerne initiativ til flere grupper.

SMU (skolemiljøutvalg): Smu er et utvalg som består av Elever, 
lærere, foreldre og politikere. Alle skoler skal ha et skolemiljøutvalg som 
skal bidra til at skolen, de ansatte, foreldre, lærere og elever jobber for et 
godt og trygt læringsmiljø må skolen Det er to møter i året, og her skal 
det velges to FAU-representanter som sitter i to år.

FAU’s valg av representanter ble: Ida Tidemann 1b og Torbjørn 
Lundby 5A



Driftsstyret: DS er et styre hvor alle parter i skolen skal være 
representert. Her drøftes økonomiske spørsmål. Sissel Watz og Elinor 
Eikås representerer foreldrene i DS.

Forslag til årshjul: 
• Temamøte Høsten 2019
• Juleavslutning desember
• Fau-representantene møter lærere for å planlegge foreldremøtene-

februar 2020
• Akefest på Sinsenjordet-jan/feb.
• 17.mai-4.trinn
• Sommeravslutning i juni
• Nattravn hele året.

Valg av nye trinnrepresentanter til styret (to år):
1.2. og 3. trinn skal velges inn, og det ble:

• 1.klasse Cecilie Y.Kvam 1a
• 2.klasse:Mohammad Harmouch 2d
• 3.klasse: Carla Mirani 3a

Styret møtes før FAU-møtene til et formøte med rektor.

Eventuelt: 
• Det blir tatt initiativ til å lage kodekvelder/Programmering for barn.

Her trengs det foreldre med kunnskap om temaet. Ta kontakt med 
FAU om du er denne ressursen.



• Det er ønskelig med opplæring av nettbrett for foreldre. Det er 
interesse for å få en app så foreldrene kan ha oversikt over 
nettbrettet når barna er hjemme. Dette skal videreformidles til 
rektor.

• Det er observert rotter i skolegården. Dette er rektor klar over. 
Undervisningsbygg skal sette opp rottekasser, og skolen følger opp 
de ødelagte søppelkassene.

• Kan AKS ha egne foreldremøter? Dette er forsøkt flere år, men det 
er så lite interesse for det og dårlig oppmøte, så AKS har valgt å 
delta på felles foreldremøte, og skriver månedsbrev.

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

Neste møte: 6.november.


