
Referat fra FAU-møte 31.5.17 
 
Referent: Gabrielle Tillson 
Tilstede: Joachim Førsund (1A), Erling Rognerud (1A), Sissel Watz (7B), Henriette Tangen 
(3D), Bente Elise How Lode (3D), Ellinor Eikås (2D), Hilde Marie Dahle (3B), Hans Petter 
Bakketeig (3C), Jens Olbergsveen (4B), Gabrielle Tillson (5C), Kenneth Tangnes (2B), Lina 
Bakke FAU-leder (1C). 
  
Informasjon fra og innspill til rektor 

• 17.mai har gått bra. 
• Resultatet på foreldreundersøkelsen har kommet og er ikke ferdig med å gå 

gjennom den, men det ser ut til å være et gjennomsnittlig resultat. 
• Mobbeundersøkelsen viser at Sinsen er 3.beste i skolekrets D av 22 skoler. 

"Mobbetallet på 5,6 %, Oslo totalt er på 5,8 %. Inntrykket til skolen er at 
problemene vi har stort sett er ting som skolen er kjent med og som blir fulgt opp. 
Selv om det er nulltoleranse på mobbing, er dette et godt resultat og noe det 
jobbes videre med. 

  
Generell info fra FAU-leder 

• FAU-leder deltok sammen med Bente Elise og assisterende rektor på 
kommunenes foreldreutvalgsmøte (KFU). Stort fokus på psykisk helse og 
oppfordring til å jobbe konkret med dette i skoleundervisningen. Støttesenteret 
Mot Incest (SMI) har et undervisningsprogram rettet mot 4-7 klasse og et rettet mot 
ansatte. FAU ønsker at skolen skal benytte seg av tilbudet SMI gir. Rektor er i 
kontakt med SMI vedrørende dette. Helsesøster ved Sinsen foreslo SMI for FAU og 
er positiv til at dette følges opp. 

• Sinsen skole var vertsskole for skolegruppemøte mellom skolene i vårt område. 
Sinsen var godt representert, men det var dårlig oppmøte ellers. 
Områdedirektørene var tilstede. Se for øvrig referat fra møtet som ble sendt ut for 
noen uker siden. 

 
Sissel Watz informerer 
• Ny sosiallærer for 1-4, Marte Flemming, ansatt – Torbjørn går av med pensjon. 

Hilde Solli har perm og Tor Sundal blir ny inspektør. Eivind Dyrli overtar ansvaret 
for 5-7 klasse. 

• Det er et godt samarbeid mellom skolen og Frydenberg ungdomsskole om 
sammensetning av klasser som skal begynne der. 

 
Diskusjonssaker 
Trafikkdag/sykkelprøve 
AKS kobles på og Trygg Trafikk involveres. Et tilbud våren 2018 for de som begynner 
3.trinn (anbefalt aldersgruppe av rektor er opptil 4.trinn). 
  
Øke antall klassekontakter 
For å kunne fordele oppgavene mellom foreldrene på en mer rettferdig måte, foreslås det 
å øke antall klassekontakter til 4. et eksempel på fordeling mellom disse kan være at en tar 
ansvar for å gå på FAU-møtene, en annen arrangerer sommeravslutning osv. En annen 
måte å gjøre det på for å få involvert alle foreldrene, er at klassen deles inn i x antall 
grupper og alle MÅ melde seg til en av gruppene. Hver enkelt klasse bestemmer selv 
hvordan de vil gjøre det på årets første foreldremøte. Det prøves i et år og evalueres i et 
FAU møte før sommerferien til neste år. 
  
Natteravn 
Det gås Natteravn fra Frydenberg skole hver fredag kl 19-21 og vi er invitert til å bidra. Det 
kan være aktuelt for foreldre med barn i 7.klasse som skal begynne på ungdomsskolen, så 
blir de kjent med miljøet på skolen og i nærmiljøet. Andre interesserte kan selvsagt melde 
seg.  
  
Skolemelkordningen 



Det kom tilbud om en utvidet skolemelkordning, men FAU har ikke pleid å ha noe med 
denne ordningen å gjøre og melder bare at vi ikke er interessert i et tilbud om produkter 
med mer sukker. 
  
Valg 
Henriette Berg-Tangen ble valgt til nestleder i FAU. Velkommen og gratulerer! 
  
Meldte saker 
Ingen 
  
Eventuelt 
Nettvett: Klasse 5c har forsøkt å få til et nettvettmøte for trinnet, men har slitt med å finne 
riktig person. Det kom flere forslag fra klasser som allerede har gjennomført slike møter 
og det var generell enighet om at det ikke burde være tilfeldig hvilken klasse som får 
nettvettmøte eller hva slags møte det er og FAU vil at det skal gjennomføres hvert år. FAU 
v/Henriette starter en arbeidsgruppe som skal jobbe med å få til et felles nettvettmøte for 
både barn og voksne som skal være obligatorisk. Møtet skal være til inspirasjon, ikke bare 
til advarsel, og det ble foreslått å hyre inn noen eksperter som f.eks Prebs og Dennis som 
jobber på House of Nerds eller en spillutvikler. 
  
Fellesskap 
Det oppfordres til å ha arrangementer på tvers av klassene og å ha fellesbursdager. 
Forslag til gaveordning: alle gir det de har råd til og så slås det sammen til en gave. 
Skolen har lokaler man kan låne gratis.  
 
Enighet om et siste møte med eventuelle avtroppende klassekontakter rett etter skolestart 
i august for å sikre god overgang til nye representanter.  
 
God sommer og tak for alt engasjement så langt!! 
  


