
FAU-møte 15.01.2020

(referent Ida Tidemann)

Fremmøtte:

• Innkalling enstemmig godkjent og referent valgt.

• Gjennomgår saker etter samtale med rektor.

Skolebiblioteket

• Skolebiblioteket skal pusses opp (tilskudd fra Sparebankstiftelsen etter FAU-søknad i 
fjor). Undervisningsbygg er i prosess. For øyeblikket venter man på ny anbudsrunde 
og forhåpentligvis kan arbeidet starte til våren. Skolen har sagt ja til å betale det 
beløpet som muligens kommer i tillegg til de pengene vi har fått fra 
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Sparebankstiftelsen. Dette vil ikke gå på bekostning av andre viktige utgifter eller 
driften av skolen. 

Foreldremøter 

• Vårhalvårets foreldremøter er snart i gang. Klassekontakter oppfordres til å gå 
sammen med kontaktlærer slik at man sammen kan utarbeide en plan for dette 
foreldremøtet. Klassekontakter bes kommunisere ønsker fra klassens foreldre når 
det gjelder saker til agendaen (evt. ønske om spesielle tema) og i samråd med 
kontaktlærer legge planen for foreldremøtet.

Natteravn

• Sinsen skole har nå gått natteravn på torsdager i et års tid, og har med svært få 
unntak gjennomført med minimum 3 foreldre hver gang. I samråd med bydelen, 
Salto-koordinator, Utekontakten, Hasle skole, Teglverket skole, Frydenberg 
ungdomsskole og Sinsen Kulturhus er det nå besluttet å intensivere natteravningen. 
Vi fortsetter med vår vante rute på torsdager for vår skole, men øker til 2 økter der de 
første går fra 17 – 19, og andre pulje går fra 19 – 21 på kvelden. De andre skolene 
dekker opp de andre kveldene i ukedagene. I praksis betyr dette at hver klasse nå 
kan belage seg på å stille natteravner to ganger i løpet av skoleåret, i stedet for bare 
én. Vi oppfordrer alle klassekontakter til å fremsnakke dette under foreldremøter, og 
håper rekrutteringen av natteravner fortsetter med samme hell! Informasjon om 
datoer etc. kommer. 

Kommende arrangement

• Det minnes om:

o 4. trinn har ansvaret for gjennomføringen av 17-mai-feiringen.

o 2. trinn har ansvaret for å planlegge et temamøte. Arna (trinnrepresentant) 
har flere idéer – eventuelle innspill kan sendes henne på epost.

o Det vil dannes en komite for arbeidet med årets sommeravslutning.

Evaluering juleavslutning

• Skolen ønsker en evaluering av juleavslutningene som ble holdt i desember. 
Plenumsdiskusjon med følgende hovedpunkter:

o Det var vanskelig å høre sang under utendørsdelen av avslutningen for 1.-3.-
trinn.

o Flere opplevde at det ble trangt i klasserommene, samtidig har 
plassmangelen blitt løst på en ok måte for de fleste. 

o Juleavslutningen er en fin anledning for treff og samvær med lærer og andre 
foreldre. 

o Det kommer forslag om å også vurdere bruk av matsal/AKS-rom for disse 
anledningene.

o Trinnrepresentantene med ansvar for juleavslutningene tar med seg dette 
videre i samtale med skolen

Meldte saker



• AKS:       (skolen svarer i kursiv)

o Hvordan fungerer morgentilbudet på 2.- og 3.-trinn? – flere opplever at AKS til 
tider er svakt bemannet og etterlyser tilbud av aktiviteter. Skolen følger til 
enhver tid bemanningsnormen. På morgenåpent er det færre enn 50 elever, 
fordelt på 2 baser. Det er alltid bemannet med 3 voksne fra 07.30 til 08.15. 

o Generelt ønske om bedre kommunikasjon mellom AKS og hjem. Informasjon 
om alt som skjer/tilbys (også på andre trinn) ønskes. AKS-nytt kommer hver 
måned og blir sendt til alle foresatte på trinnet. Foresatte som opplever 
mangel på informasjon kan ta kontakt med skolen. Skolen mener at 
informasjonen som kommer til foresatte, skal være relevant og presis.

o Gode tilbakemeldinger på 1. trinn, baseleder får veldig gode skussmål. 

o Generell tilfredshet – det ventes en oversikt over foreldreundersøkelsen som 
ble gjennomført om ikke lenge. 

o Skolens ledelse har besluttet å ikke lenger tilby aktiviteter fra kommersielle 
aktører i AKS-tiden. Dette for å hensynta ulike økonomiske forutsetninger hos 
skolens familier. For å kunne ivareta et godt aktivitetstilbud til elevene har 
AKS nå spisset sin rekruttering av nye medarbeidere. 

• Kodeklubb: Flere foreldre har meldt seg som bidragsytere til dette. Initiativtakerne 
har undersøkt ulike muligheter og vil nå arbeide videre med de andre frivillige for å få 
i stand et tilbud.

• Trafikkgruppe: FAU har nå dannet en trafikkgruppe som vil arbeide med å ivareta 
barnas sikkerhet langs skoleveien. Hvis flere ønsker å bidra til dette arbeidet, 
vennligst send en epost til Helene (FAU-representant for 1C): 
Helene.Fjeldvik.Peterson@ahus.no 

Minner også om at førsteklasseforeldre har ansvaret for trafikkaksjoner ved Sinsen 
skole, og planlegger nå en «reflekskontrolldag» etter vellykket aksjon på «Refleksens 
dag» i november som var. Ta kontakt med Helene, eller klassekontaktene i en av 
førsteklassene dersom du har forslag eller innspill til trafikkaksjonene. 

• Læringsbrett: Ole Våge meldte seg som kontaktperson fra FAU for oppfølging av 
skolens bruk av læringsbrett og digital kompetanse. Skolen har en IKT-gruppe som 
følger opp bruk av læringsbrett og Ole holder kontakt med dem. 

Neste møte avholdes 26. februar.


