
Referat FAU-møte 21/9-21 

Innkallingen blir i dag godkjent, og Hanna Kinge er referent. 
FAU-leder Lina Aarseth Bakke og nestleder Ida Tidemann Introduserer styret, og de oppmøtte sier litt 
om hvem de er og hvilken klasse de representerer.  

 
• De oppmøtte er: 

✓ Wenche Rønning 4A 
✓ Elisabeth Buhmedi 3B 
✓ Helene Nilsen 3D 
✓ Ole Magnus Marksten 4c 
✓ Ida Steen 3c 
✓ Camilla Køtterheinrich 4d 
✓ Stine Huseby 4b 
✓ Hanna Kinge 6a 
✓ Jan Arne Hotz 2c og 5b 
✓ Ulrik R. Amundsen 7c 
✓ Karine Kolsås 7b 
✓ Ida Rambæk 5a 
✓ Elisabeth Breivik 6c 
✓ Carla Mirani 1d og 5a 
✓ Silje Alvestad 2b 
✓ Amalie Klæbo 2d 
✓ Cathrine Aaseth 2d 
✓ Lise Røisland 1B 
✓ Kristine Aursand 1d 
✓ Sabita Tamwng 1a 
✓ Marianne Støylen 1a 
✓ Janne-Kirsti Nafstad 1c 
✓ Mila Lyngedal 1c 
✓ Bendik Schøien 6b 
✓ Javier Garcia 2a 
✓ Magnus Rønning 2a 
✓ Silje Larsen Borgan 1a 
✓ Carolin P.Waack 2b 

 
 

• Informasjon fra rektor.  
✓ Det har gått bra med oppstart av årets førsteklassinger. 
✓ Sinsen skole har hatt en del smitte igjennom pandemien, men har håndtert dette på 

en god måte med tett samarbeid med bydelsoverlegen vår. 
✓ Fra fredag 24/9 skal alle elever testes for Covid hver tirsdag morgen og fredag 

morgen med tester elevene har fått med seg hjem. Dette skal gjennomføres frem til 
8.oktober i første omgang. Mere info kommer fra skolen etter hvert. 
Det kommer opp et spørsmål i forhold til testing av vaksinerte barn. Lina Bakke skal 
finne ut av dette og komme tilbake til det når hun vet noe mere. 
 
 
 
 



Informasjon fra FAU-styret 

✓ Lina presenterer en «stillingsbeskrivelse» for FAU. Denne ligger også på skolens hjemmeside. 
Den kan du se hele presentasjonen her: 
https://sinsen.osloskolen.no/siteassets/bilder/nyhetsbilder/nyhetsbilder-2021-
2022/pdf/fau_sinsen.pdf    Denne gjennomgår FAU sitt ansvar, funksjon og rolle, og info om 
Skolemiljøutvalget (SMU) og Driftsstyret. 

✓ FAU skal fungere som et bindeledd mellom skolen og foreldregruppen. Mange klasser har 
laget facebook-sider hvor viktig info lett kan deles, så har dere ikke en side, er dette er fin 
ting å lage. Her vil også informasjon kunne tolkes til andre språk dersom Norsk ikke er det 
språket man behersker best.  

✓ Sinsen skole har et fantastisk mangfold som vi er stolte av. Våre barn vokser opp med en 
toleranse i forhold til menneskers likheter og forskjeller. Vi er så heldige å ha mange språk, 
kulturer og religioner under samme tak, og dette skal vernes om. Men hvordan skal vi aktivt 
jobbe for å få med flerspråklige foreldre. Hvordan kan vi sikre oss all informasjon når ut til 
alle? Dette skal spilles inn til skoleledelsen, og kan være et fokusområde for FAU dette 
skoleåret. FAU vet at kontaktlærer og skolen har kartlagt dette, og bistår der det er behov, 
men FAU har også et ønske om å ha alle med, så styret tar dette opp på neste møte med 
Rektor. 

✓ De fleste FAU-møtene har fungert godt på Teams under pandemien, og mange har logget seg 
på møtene. Vi kommer i fremtiden til å prøve en hybridløsning hvor halvparten av møtene er 
digitalt, og halvparten fysisk oppmøte. Neste møte blir fysisk med Saltokoordinator og 
Politiet på plass for å snakke med oss foreldre om barna våre, og den byen de vokser opp i. 
Salto står for «sammen lager vi et trygt Oslo».  

✓ Natteravning er en fin oppgave å engasjere seg i. Sinsen skole går nattravn på 
Onsdagskveldene mellom 18-20. Vi har en rute vi går to ganger for å være synlige trygge 
voksne i miljøet. Liste over rotasjon legges ut på hjemmesiden, og hver klasse får beskjed om 
når det er deres tur til å mobilisere minimum tre foreldre til å gå ruta. Sinsen er en stor skole, 
så det er ikke mer enn ca 1-2 dager i året for hver klasse. Dette er også en fin ting for FAU-
representanten å legge ut på klassens facebook-side. Skolens hjemmeside er: 
https://sinsen.osloskolen.no/  

✓ Foreldremøtene, spesielt foreldremøtet etter jul er foreldrenes møte. Vær aktive og kom 
med forslag til hva som er viktig for dere å snakke om på disse møtene. Kanskje vi ønsker å 
ha et spesielt tema? Dette er en fin arena til å løfte opp temaer som er viktig for oss og barna 
våre. 

✓ Sosialkontaktene skal holde i de sosiale arrangementene i klassen. Pepperkakebaking, 
Juleavslutning, påskefrokost og sommeravslutning er noen forslag til hva vi klassevis kan 
finne på. Det er ikke sosialkontakter som skal arrangere dette alene, med de skal holde i det, 
og så skal alle de andre foreldrene også bidra. Aktive voksne er grobunn for en trygg 
oppvekst. Dersom vi voksne er aktive i klassens arrangementer blir vi godt kjent, og det at vi 
voksne kjenner hverandre virke forebyggende for f.eks mobbing.  

✓ Lina påpeker at det å ha engasjerte foreldre er viktig.  Forskning sier noe om at det er 
engasjerte foreldre som gir resultater for barnas skolegang, ikke at foreldre har høyere 
utdannelse, og det er mange måter å engasjerer seg på vår skole. Hvilken gruppe passer for 
deg? 

https://sinsen.osloskolen.no/siteassets/bilder/nyhetsbilder/nyhetsbilder-2021-2022/pdf/fau_sinsen.pdf
https://sinsen.osloskolen.no/siteassets/bilder/nyhetsbilder/nyhetsbilder-2021-2022/pdf/fau_sinsen.pdf
https://sinsen.osloskolen.no/


 

 

Arbeidsgrupper: 

 

Hjemmesiden:  https://sinsen.osloskolen.no/ 

 

Valg 

Trinnrepresentantene ble: 

✓ 1.trinn: Silje Larsen Borgan 

✓ 2.trinn: Magnus Rønning  

✓ 3.trinn: Cecilie Kvam 

✓ 4.trinn: Arna Storm 

✓ 5.trinn: Gro Combe-Thompsen 

✓ 6.trinn: Hanna Kinge 

✓ 7.trinn: Silje Lilleeng 

 

Valg av SMU og DS ble: 

✓ SMU: Elisabeth Buhmedi og Amalie Klæboe 

✓ DS: Amalie Klæboe, og vara Marianne Støylen 

 

 

https://sinsen.osloskolen.no/


 

 

Eventuelt: 

✓ Barnebursdager: Bursdagsfeiringer er viktig. Det å ikke bli bedt i en bursdag er et sterkt signal 
til barna som kan være en trussel for selvfølelsen. Det kan også hende at noen ikke har råd til 
å komme i bursdager pga gavepresset, og kan derfor føle veldig på et utenforskap. FAU har 
laget et forslag for hvordan bursdager kan gjennomføres. Se link. 

https://sinsen.osloskolen.no/siteassets/bilder/nyhetsbilder/nyhetsbilder-2021-
2022/pdf/bursdagsregler-fau.pdf 

✓ Nettbrett: Etter en grundig kartlegging av erfaringer knyttet til digitale verktøy på skoler har 
Sinsen valgt å gå til anskaffelse av iPad som læringsbrett for elevene på 2. – 7. trinn. Det er 
mange foreldre som føler på manglende kompetanse for å kunne følge opp barna på de 
digitale flatene. FAU har derfor opprettet en IKT-gruppe som kan bistå i dette arbeidet for å 
hjelpe foreldre og være en kanal til skolens IKT-gruppe. Det har vært mange henvendelser til 
IKT-gruppa etter at nettbrett ble innført, så i denne gruppen trenger vi flere foreldre. Ta 
kontakt med ole.vage@gmail.com om du kan bidra i denne gruppen. 

✓ Thor Sundal har tidligere holdt innlegg for foreldre om skolens bruk av nettbrett. Her har vi 
kunnet stille spørsmål, fått svar på alt vi lurte på i forhold til hva nettbrett skal brukes til, 
hvilke apper vi har tilgang til og generelle tips og triks i forhold til barnas nettbrett. FAU skal 
høre med Thor om dette kan arrangeres på nytt for de foreldre som ønsker dette. Det går 
også an å invitere f.eks Røde Kors og Barnevakten for opplæring i nettvett. 

✓ Biblioteket er nesten helt ferdig. Det har blitt veldig fint. FAU ønsker at skolen på sikt skal ha 
en utdannet bibliotekar ansatt i biblioteket. 

✓ Sinsen skole er blitt hjertesone-skole. Her jobber trafikkgruppen med å skape en tryggere 
skolevei for barna. Kan man ha sykkelforbud i skolegården, også for foreldre? FAU hører med 
skolen.  

✓ AKS har forandret åpningstidene og stenger nå 1630. Det har kommet reaksjoner på dette da 
flere foreldre ikke vil rekke å hente barna sine innen denne tiden. Argumentet til skolen er de 
fleste andre nærskoler stenger 16.30, samt at det frigir mere tid til planlegging for 
assistentene. Foreldregruppen ønsker at det skulle blitt gitt tydeligere informasjon om dette i 
god tid før det ble gjennomført.  

 

Ønsker du å vite mer om hva du kan bidra med som forelder?  

Send en mail til lina.bakke@gmail.com  

 

 

Neste møte 26/10-21 
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