
Referat Sinsen FAU 21/3 - 2018  

 

 

1) Godkjenning av innkallingen, Valg av referent 

Innkallingen var godkjent, referent: Tobias  

 

 

2) Informasjon og innspill fra Rektor:  

 

• Nasjonale kartleggingsprøver for 1-3 trinn er underveis.  

• Mottaksklasser skal legges ned da behovet er borte. Sinsen skole taper litt penger på 

dette, men ikke mye.   

• Sinsen skole fyller 80 år i år og skal gå som nr. 7 i 17mai-toget.  

• Biblioteket er oppe fra 09-12. Ernesto tar imot elevene. Det er planlagt møter etter 

påsken med Sparebankstiftelsen. Kulturgruppa lager prosjektplan og leder arbeidet fra 

FAU sin side. Det er laget et program med kveldsåpent bibliotek hvor foreldre kan bidra. 

2.1 Meldte saker:  

• Rutiner for hyperallergier.  

Rutiner finnes, men kan med fordel synliggjøres. Skolen er åpen for opplæring.  

• Foreldre på 1.trinn opplever AKS som kaotisk.  

Rektor ser på dette med alvor. Baseleder på 1-2 trinn er sykemeldt og det jobbes med å 

få på plass nye ansatte.  

(I etterkant av FAU-møtet er det tilsatt en AKS-koordinator som går inn som baseleder 

på 1-2 trinn. FAU har invitert Sigrid Lyngmo, som er ny AKS-leder, til et FAU-møte. Mer 

info om dette på neste møte 25.4).  

 

Gratis kjernetid fører til at det er flere barn på AKS nå enn tidligere.  

 

Foreldrene oppfordres til å svare på brukerundersøkelsen som sendes ut i disse 

dager.   

 

• Låser på do - Tas fortløpende. Ny runde med vaktmester.   

 

• Vasker på do funker ikke – Rørlegger kommer for å fikse blandebatterier.  

 

3) FAU-nytt  

Sinsen FAU har fått innvilget 20 000,- i pengestøtte i frivillig midler. Pengene må brukes innen 

desember 2018.   

 

4) Informasjon og innspill til SkoleMiljøUtvalget  

    Se referat fra siste SMU-møte på skolens hjemmeside.  

 

5) Valg til driftsstyret 

Anneline Martinsen (vara) 



Lotta Erensverd (vara) 

Gazi Øzcan (vara) 

 

6) Diskusjonsaker  

 

• Sinsen skole fyller 80 år og skolen/elevene skal ha en prosjektuke ifm jubileet. Vi 

foreldre inviteres til avslutningsdagen og FAU ønsker å bidra med matsalg. Dette krever 

at ALLE foreldre må bidra. Klassekontaktene får ansvar for å spre informasjon om dette 

til sine klasser. FAU skal møte Kampen skole for å få tips til hvordan dette bør 

gjennomføres da de har lang erfaring. Mer info kommer. 

 

Det er satt ned en prosjektgruppe som holder i dette: 

Marit Winnæss-Huseby 

Sandra Kanstad 

Suad Ali 

Hanna Kinge 

Henriette Berg-Tangen 

Lina Bakke   

 

• Lav deltakelse på foreldremøte.  

I god tid før neste runde må klassekontakter og lærer møtes i forkant av foreldremøte. 

Rutinene sier at kontaktlærer skal kontakte klassekontaktene i forkant av møtet, men 

ikke alle gjør dette.  

Tiltak:  Formøte med lærer for å sikre relevansen. Foreldre kan komme med innspill til 

lærer. Fint å organisere møtet som gruppediskusjoner hvor man kan ta opp 

grensesetting, spilltid, språkbruk, trivsel osv.  

 

Tolk:  

Høre med rektor.  

Crowdsourcing - Høre om noen kan tolke for andre. Frivillig tolk.  

Ta kontakt med foreldrene. Bruke resurspersoner med forskjellige språk.  

Sette seg ned med noen man ikke kjenner fra før.  

Klassekontakene må være proaktive.  

 

Dele ideer om hva vi kan gjøre på foreldremøtene.  

Høre om AKS kan bidra med «tolketjeneste».  

 

Skolebehovsplanen er på høring.  

Trenger ikke uttale oss om denne.  

 

7) Referat fra arbeidsgruppene 

skole-hjem gruppa: Nettvett  

Foredragsholder skal snakke med barna trinnvis. Rektor er informert. Dato må fastsettes. 

 



Ingen utenfor gruppa:  

Tema skal føles opp. Presentasjonen distribueres videre. Lina sender videre til alle i FAU. 

 

8) Eventuelt:  

Minner om at klasser har gode erfaringer med å bruke klassekontakten til å håndtere vanskelige 

ting i klassen. Kan kalle inn til foreldremøte og diskutere sakene i plenum.  

 

Referat slutt. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


