
Referat fra FAU-møte onsdag 25.04.18 på Sinsen skole 

  
Tilstede: Mari Midtstigen (1A), Ida Tidemann (1D), Marit Winnæss-Huseby 
(2D), Hanna Kinge (2A), Alexandra Stojkovic (2B), Merete Toffa (1C), Hanne 
Todal (5C), Trine Kastet (3B), Gisle Harr (6B), Gazi Øzcan (1A), Lina Bakke 
(FAU-leder) 
Referent: Alexandra Stojkovic  
  
1. INFO FRA REKTOR/ BEMANNING PÅ SKOLEN 
Hvordan forholder Sinsen seg til den nye lærernormen:  
Når det gjelder lærernormen gjelder antall pedagogiske årsverk på skolen 
totalt og ikke antall elever i en klasse. Dersom Sinsen er beregnet til å ha 
flere elever pr lærer enn minstenormen, vil det følge statlige penger til nye 
tilsettinger.  
  
  
2. AKS 
Det ble på forrige møte meldt inn at spesielt 1. klasseforeldre opplever AKS 
som kaotisk. FAU-leder har invitert Sigrid som er ny inspektør på AKS på 
et FAU-møte etter sommeren når de nye førsteklassingene er på plass. Før 
sommerferien vil FAU-leder og Sigrid ha et uformelt møte i løpet av mai 
hvor de tingene som har vært meldt inn til nå tas opp. Foreldre oppfordres 
til å melde inn konkrete eksempler på hva de opplever som utfordrende til 
FAU-leder. 
 
Sigrid informerer om at det jobbes målrettet med AKS om dagen og 
tilbakemeldingene fra foreldre tas på alvor.  
  
  
3. SKOLEBIBLIOTEK 
Kulturgruppa holdt kveldsåpent skolebibliotek fem kvelder i april og tiltaket 
har vært en kjempesuksess.  
 
Over 200 barn har vært innom biblioteket i løpet av de fem kveldene.  
  
Kulturgruppa følger opp samarbeidet med Sparebankstiftelsen og holder 
oss oppdaterte når det er noe nytt.  
  
Dersom noen vil bidra eller har interessante ideer og forslag til ulike 
aktiviteter som kan arrangeres på skolebiblioteket, ta kontakt med 
lisamnagel@gmail.com. Du trenger ikke sitte i FAU for å bidra en kveld 
eller fler!  
  
 
4. BARNETRÅKK 
Elevene på 5. trinn har deltatt i en kartlegging av skolens nærområde og 
hvordan elevene opplever nærområdet på fritid og som skolevei. 
Rapporten skal ligge til grunn for bydelsplanlegging- og utvikling, samt 
hvilke områder for eksempel Gateteamet og nærpoliti skal prioritere. 
Bydelen ønsker å presentere rapporten for oss.  

mailto:lisamnagel@gmail.com


5. SPRÅKBRUK 

Flere foreldre har meldt inn at barn helt ned på 1. trinn har et voldsomt 
språkbruk, og bruker ord som «drepe», og «halshugge» i konflikter. Vi må 
alle gripe inn. Man bør reagere der og da når man hører noe sånt og 
forklare hvorfor de ikke skal brukes osv. Noen lurer på om dette er 
språkbruk ungene bruker mest på AKS hvor ting er mer fritt, eller om det 
foregår på skolen også. Dette er et tema som også bør tas opp på 
foreldremøter. 
  
 

6. SINSEN 80 ÅR – SOMMERAVSLUTNING – PLANLEGGING 
Onsdag 13. juni fra 16.00 – 18.00 blir det sommeravslutning for hele skolen 
i forbindelse med at Sinsen skole fyller 80 år i år!!  
 

FAU har ansvar for matsalg denne dagen, og ALLE foreldre må bidra med 
enten mat/mannskap utfra hvilken trinn de hører til. Klassekontaktene har 
ansvar for at alle i sin klasse vet hva de skal bidra med. På grunn av lavt 
oppmøte i dag blir det satt opp eget planleggingsmøte onsdag 23. mai, kl 
18-19 på Sinsen skole. Alle klasser må være representert.  
 
Foreløpig arbeidsfordeling: 
1-3: Ansvar for varm mat 
4-5: Ansvar for kaker 
6-7: Matsalg 
FAU: Rigging/rydding, gjennomføring 
 
Pengene vi tjener vil gå tilbake til barna våre.  
  
Forslag til andre ting vi kan gjøre denne dagen: 
Sperre av Lørenveien foran skolen, ta tilbake gata? 
Kan korpset spille? 
Kan Sinsen Kulturhus bidra med noen aktiviteter for de eldre elevene? 
Kan AKS bidrar med mannskap, uteleker osv?  
 
Styringsgruppa sjekker ut dette, Gazi Øzcan sjekker ut om det lar seg gjøre 
å stenge av deler av Lørenveien.  
 
Referat slutt.  
 

  
  
  

  


