
Referat Sinsen FAU 27/2-19 

Referent: Hanna Kinge 

Tilstede: 

Hanne Todal 6c 

Anne Line Martinsen 6b 

Kristin K. Filtvedt 6a 

Ida Tidemann 2d 

Andreas Toffa 2c 

Ole T F Jonsgård 1d 

Ole M Martinsen 1c 

Wenche Rønning 1a 

Marit (3c) 

Amal (4d) 

Sandra Kanstad 7a 

Hanna Kinge 3a 

Lina Bakke (FAU-leder) 

Innkallingen er godkjent. 

Info fra Rektor: 

• Skolen har skrevet under en kontrakt på 18 000 kr for opplæring av 
Trivselsledere på skolen. Dette innebærer at elever i 6. og 7. trinn skal 
bidrar til et bedre samhold og et tryggere skolemiljø, gjennom organisert 
aktivitet i friminuttene. 1400 grunnskoler i Norge, Sverige og på Island deltar 
i programmet som et ledd i arbeidet for et tryggere læringsmiljø. 

• Geitemyra matkultursenter kommer til Skolen for å hjelpe oss til å få et 
sunnere og bedre mattilbud på AKS. Det vil bli varmmat 4 ganger i uken. Her 
vil barn fra alle klasser få være med å lage mat, og bli matagenter. De tar 
utgangspunkt i skolens kjøkken, legger til rette, og jobbe med at dette skal 
bli et fast opplegg selv etter at Geitemyra har trukket seg ut. 



• 260 Ipader er kjøpt inn til skolen. Høsten 2019 vil elever i 3.-7. trinn få 
tilgang på hver sin Ipad. Rektor er tydelig på at Sinsen ikke skal bli en Ipad-
skole, men at dette skal bli et nyttig verktøy. Skolen har en egen IKT-gruppe 
som vil komme med anbefalinger om hvordan lærere skal bruke dette 
verktøyet, og det vil legges en strategi for bruk, noe FAU også mener er 
viktig. 

• Det jobbes kontinuerlig med Skole/hjem- samarbeidet. Skolen ønsker at vi 
kommer med temaer til foreldremøtene. FAU ønsker at trinnrepresentantene 
blir invitert til møtene trinnlærerne har i forkant av foreldremøtene. Her 
bør det utarbeides en felles rutine for skolen. Det bør også utarbeides en 
slags «stillingsbeskrivelse» til klassekontaktene om hva dette vervet 
innebærer. 

• Det er meldt inn et spørsmål til rektor i forhold til hva som er tanken bak 
hjemmelekser, og det ble i den forbindelse lagt frem en rapport som viser 
bla at lekser bidrar til større forskjeller blant elevenes skoleferdigheter, og 
dermed et større skille.  Rektor svarer med a det er mange rapporter rundt 
samme tema, og det er motstridende konklusjoner. På Sinsen har de lagt seg 
på et moderat nivå i mengden av lekser. Leksene skal være repetisjon og 
derfor stilles det ingen krav til foresatte om norskkunnskaper eller andre 
fagkunnskaper. Sinsen mener lekser skal bidra til å engasjere foreldrene, slik 
at de kan følge barnets utvikling og skolearbeid. Det er mye forskning som 
viser at nettopp deltagelse og engasjement fra foreldre i seg selv har gitt 
gode resultater i skolen. 

Andre temaer som ble tatt opp: 

Å se på TV når man spiser er det ulike meninger rundt, men det er også 
uklarheter rundt hva som blir praktisert i de forskjellige klassene. Her ønsker FAU 
at skolen er tydeligere på hva som blir praktisert, og at det blir praktisert likt ut 
ifra bestemmelsene som blir gjort. 

FAU har søkt bydelen om nye midler. I fjor hadde ikke Sinsen FAU midler selv, og 
fikk bevilget dette fra bydelen, men i år stiller det seg litt annerledes da vi har noe 
midler selv. 

Vi fikk inn penger på sommeravslutningens matsalg i fjor. Disse pengene skal gå 
tilbake til elevene. Vi har hørt med elevene hva de ønsker, og en av tingene som 
kom opp var et nytt lydanlegg. Skolen har fått et tilbud på et lydanlegg som passer 



bra til skolens innendørs /Utendørsbruk, men de manglet noe penger. FAU har på 
styremøte bestemt å bevilge 20 000 kr av det vi fikk inn fra matsalget, så dette blir 
en spleis med skolen, da verken vi eller skolen alene har nok penger til dette 
anlegget, og det er elevenes uttalte ønske. 

Akefesten ble avlyst pga snømangel. Vi forsøker på nytt til neste år, og da noe 
tidligere på vinteren. 

Sommeravslutningen blir i år 13/6. Det skal opprettes en arbeidsgruppe som skal 
planlegge denne festen, og FAU har som i fjor ansvar for matsalget. Vi har en 
kjøreplan fra i fjor som fungerte godt, så FAU har troen på at det også i år vil gå 
bra. 

Vi jobber mot vårens Tema-møte. Planen er at SMI (støttesenteret mot incest), 
Redd Barna og Politiet jobber med et foredrag som handler om hvordan vi kan ruste 
opp våre barn til å håndtere ubehagelige situasjoner som barn kan utsettes for. Det 
vil også handle om hvordan vi bør snakke med barna våre, og tegn på at noe er 
galt. Dato blir 9.5. 

Mobilskap på skolen er et annet tema som er meldt inn til FAU. Er det mulig å få 
en uttalt rutine for mobilbruk på skolen, som noe håndfast å forholde seg til.  

Garderobene er slitt, men her har skolen allerede en klar plan. Rektor og 
entreprenørfirma har allerede gått befaring, og oppussing av garderobene vil 
gjennomføres til sommeren.  

FAU-ledervervet og nestledervervet er på valg. Ida og Anne Line sitter i 
valgkomiteen, og det blir valg på Årsmøtet 22.mai. 

Neste FAU-møte er 10.april 


