
Referat fra stor-FAU møte på Sinsen skole 29.10.2015 kl 18. 
Referent: Maria Rygge (mor til Vemund i 1A) 
 
Innledning/presentasjonsrunde 
 
1) Informasjon fra skolen v/Christine 
Før FAU-møtene er det møte med rektor med en representant fra hvert trinn. FAU-leder 
tar informasjonen fra rektor videre til FAU. 

a) Etter hendelsen i Trollhättan forsikrer rektor om at de har en beredskapsplan for 
skolen, én sorgplan (dødsfall for elever/lærere osv) og en kriseplan (med fire 
nivåer avhengig av alvorlighetsgrad). Ved evakuering kan elevene evakueres inn 
på voksenopplæringen. Lærerne er også trent på disse situasjonene. Ny FAU-
leder spør rektor om vi kan få kopier av disse planene. 

b) Har vært nasjonale prøver for 5. trinn. Foreløpige resultater er gode, endelige 
resultater kommer i desember. 

c) Skolen har opprettet samarbeid med NAV Grünerløkka for bedre dialog om saker 
som angår familier/barn på Sinsen skole. Mer enn 15% av barna på Sinsen skole 
lever under fattigdomsgrensen. (Rektor oppfordrer til klassekontaktene om å 
lage regler for verdier for bursdagsgaver osv.) 

d) Hjemmesider: Skolen har lagt ut en del ting der. Bl.a. angående vurderinger, 
læringsmål for ulike fag + lenker til ukeplaner (legges ut kl 12 hver fredag 
under menyen for elever og foresatte). Rektor oppfordrer til å gå inn og sjekke + 
gi tilbakemeldinger til skolen. Informasjonen videreformidles til alle foreldre i 
klassene. 

e) Biblioteket er åpent 1 time per dag. 
f) Trafikkagentene kommer og presenterer for skolen på onsdag. Kan være aktuelt 

med videre samarbeid. 
 
2) Valg 
Valg av ny FAU-leder: Sandra Kanstad (4A) 
Trinnrepresentanter til kontaktutvalget: 

 Stein Llanos-Ytre (1B) 
 Eli Haugerud (2A) 
 Jane Siri (3C) 
 (Trenger en representant fra 5. trinn) 
 Torill Eide (6A) 
 Marco Foss (7A) 

 
3) Klassekontaktenes rolle 

Klassekontaktenes oppgave: 
 Være bindeledd mellom klassen og læreren.  
 Dra i gang miljøskapende aktiviteter i klassen. 
Informasjon/inspirasjon/erfaringsutveksling: 
 Skolen har vært veldig positiv til å låne ut rom (matsalen / mat og helse-rommet 

/ klasserom / AKS-baser osv – send epost til kontoret). Det går også an å låne 
rom på skolen til bursdager (informeres videre til foreldre)! 

 Sandra lager en Facebook-gruppe for FAU-representanter hvor vi kan utveksle 
erfaringer og dele informasjon. 



 4A har sin egen Facebookgruppe for foreldre. Fungerer bra. Idé til de andre 
klassene? 

 Andre erfaringer: Sende sms til alle foreldrene hvis man skal noe så folk kunne 
slenge seg på. Invitere alle guttene på filmkveld. Invitere hele klassen på 
bakekveld. Foreldrene tar med seg en matrett. Hvis læreren er der og klassen 
skal opptre med noe er det større sjanse for at foreldrene kommer. (Blime-
dansen?) Noen av de som sjelden er med på ting på kveldstid kommer ofte lettere 
hvis det foregår i Aks-tiden. Husk å invitere lærere og assistenter. Spillkveld: ta 
med (brett)spill.  

 Vennegrupper. Læreren har satt sammen gruppene. Lurt å definere hvilke uker 
hver person skal invitere i. 

 Foreldremøte på høsten er ofte sentralstyrt fra skolen (med fellesmøter for 
trinnet først). Foreldremøtet i februar er mer fleksibelt og lettere å påvirke. 

 
4) Eventuelt 

a) Informasjon fra Christine: Referatene fra FAU-møtene gjøres tilgjengelig for alle 
foreldre på portalen. På foreldremøter (i klassen) presenterer FAU-
representantene saker som har blitt diskutert. Foreldre bør oppfordres til å lese 
referatene. Skolen har blitt bedt om å lage fullstendige klasselister med 
epostadresser og mobilnumre til begge foreldrene. Klassekontaktene følger opp 
sine lærere. Ranselpost er fortsatt den sikreste kommunikasjonen til foreldre. 

b) Vi har fått brev fra elevrådet hvor de ønsker at vi hjelper dem med å levere gratis 
frukt hver dag. Denne saken har vært oppe tidligere. Det finnes en skolefrukt-
ordning hvor foreldrene må betale og det blir distribuert men konklusjonen 
tidligere har vært at man ikke når de som trenger det. Alternativer: fruktkurver 
som på arbeidsplasser, finne en sponsor? Skolen har ikke råd til å sponse dette. 
Vedtak: Organisere dette klassevis. Sette en kurv i klasserommet, be foreldre om 
å sende med ekstra frukt. Ta opp igjen ordningen til evaluering neste møte. Kan 
skolen stille med kurver? Kan lærerne skrive det på ukeplanen? Hvem tar med 
frukten for barn som går alene til skolen eller barn som leveres på Aks først? Kan 
vi få frukt som er gått ut på dato fra en leverandør? Klassekontaktene følger opp 
med lærerne og foreldrene i hver klasse og setter i gang hvis det er stemning for 
det. Evaluering på neste FAU-møte. 

c) Hvor skal informasjonen som FAU har ligge? (Referater fra møter, hva som er 
gjort tidligere, erfaringsdokumenter fra 17. mai, maler, invitasjoner osv.) Den har 
ligget på Fronter. Christine foreslår at det ligger ute på den åpne hjemmesiden. 
Informasjon som skal publiseres på portalen (It’s learning) må gå via skolens IT-
ansvarlig. Vedtak: Alt legges ut ”offentlig” mens lister over klassekontakter ligger 
bak påloggingen. Referatene fra FAU-møtene sendes ut på epost til alle 
klassekontaktene.  

d) Status på It’s learning: Noen foreldre har fått innlogging, andre ikke. Sandra 
følger opp med skolen i fht hvem som har fått det.  

e) Svømming i Aks-tiden er vanskelig pga at gutter og jenter må svømme separat. 
Foreldre oppfordres til å komme med forslag hvis de vil ha en annen ordning.  

 
 


