
FAU-referat 30/8 på Sinsen skole 
Referent: Eivind Andersen 
 
Tilstede: Irene Johansen (5a), Elisabeth Nilsen (7d), Hilde Marie Dahle (4b), Kari 
Breivik (5a), Gro Bergsaker (5b), Bente Elise How Lode (4d), Sissel Watz 
(4c+DS), Marit Winnæss-Huseby (2d), Gunhild Try Tufteland (3d), Lina Aarseth 
Bakke (FAU-leder+2c) 
' 
Tema for FAU-møte: Hvordan skape engasjement og sikre god overgang til 
nye klassekontakter?  

1.     Informasjon til FAU for neste år: 

-       FAU-leder Lina informerer om FAU sitt arbeid og rolle på alle felles 
foreldremøter neste uke.  FAU kan påvirke mye! Husk: Vi gjør dette for ungene 
våre - Engasjerte foreldre gir engasjerte unger! 

-       Klassekontaktene bør bidra til å forme foreldremøtene. Foreldremøter bør 
være klassevise, ikke for hele trinnet. Få med flere på praten på foreldremøtene, 
ved presentasjonsrunde, gruppediskusjoner etc. 

-       FAU har bestemt at hver klasse skal velge fire personer som jobber for 
klassemiljøet. Hver klasse kan selv bestemme hvordan ansvar og oppgaver 
fordeles. For eksempel dele klassen i 4, med ansvar for hvert sitt arrangement. 
Viktig med flerspråklige kontakter. Bør få med flere ”typer” foreldre enn de som 
typisk alltid melder seg til slike oppgaver. 

-       Foreldremøtene har varierende oppmøte og kan bli mer spennende. FAU 
skal følge opp dette, i dialog med skolen og lærerne (skolens plangruppe). FAU 
vil på et senere møte lage en temaliste som passer hvert trinn og som vi vil 
anbefale at hver klasse følger. I første klasse bør man i tillegg informere om 
bursdager, gavegrenser etc.  

2.     Natteravn. Interesserte kan melde fra til FAU-leder Lina: 
lina.bakke@gmail.com. Frydenberg skole har hovedansvaret for organiseringen, 
men har invitert oss til å bli med. Sjekk på foreldremøte om noen er interessert. 

3.     Nettvettmøte for 3-7. FAU ønsker å arrangere dette i høst, FAU-nestleder 
Henriette, 4D har hovedansvaret, sammen med trinnrepresentantene for 3-7 
klasse.  

4.     Rektor: Er info om fritidstilbud som koster penger ok å sende ut som 
ranselpost? Gruppen er uenig. Generelt inntrykk er at skolen vurderer hva som 
sendes ut. Vi tar opp diskusjonen når nytt FAU er på plass i september.  

- Samarbeide med FRIGO. Elisabeth, 7C kontakter FRIGO for å sjekke hva 
de kan tilby for unger fra Sinsen. Hvis tilbudet ikke gjelder Sinsen: Kontakt 
bydelen og spør hvorfor ikke. 

5.     Neste møte onsdag, 27. September, kl 18.00-20 

mailto:lina.bakke@gmail.com

