
Referat Sinsen FAU Årsmøte 22/5-19 
Referent: Hanna Kinge 

Tilstede: 

Ole 1c 

Amal 4D 

Cherry 2C 

Kenneth 4B 

Ida 2D 

Henriette 5A 

Hanna 3A 

Hanne 6C 

Wenche 1A 

Alexandra 3B 

Feroz 3C 

Ole A. 1D 

Jannicke 7B 

Lina (FAU-leder) 

Innkallingen er godkjent. 

 Det ble ikke holdt noe formøte med rektor i dag pga mangel på 
saker. 

Ønske om dramagruppe Det er kommet et ønske fra 1.trinn om en 
dramagruppe på skolen. I denne forbindelse skal Kulturgruppen ta 
kontakt med «Den kulturelle skolesekken». «Den kulturelle 
skolesekken» er en National satsning som skal bidra til at alle 
skoleelever skal ha mulighet til å møte kultur av alle slag. Her kan man 
søke støtte og midler, noe kulturgruppen på Sinsen skal finne ut av. 
Rektor er positiv til et kulturelt samarbeid mellom foresatte og skole/
AKS. 



Temamøtet Seksuelle overgrep ble holdt i matsalen 9.mai.                                 
Ca 50 foreldre møtte opp. «Støttesenter mot Incest og seksuelle 
overgrep», «Redd barna» og «Utsatt mann» var å tilstede og ga oss 
mere kunnskap rundt tematikken, og ga oss også noen verktøy om 
hvordan snakke med barna om dette. Mange gode tilbakemeldinger. 

Skolebiblioteket er også noe Kulturgruppen har jobbet med det siste 
året. Det har blitt holdt 1-2 dager i uken med åpent skolebibliotek. Her 
har det bl. annet vært Origamikurs, besøk fra Teknisk museum, 
Modeleringskurs, Tegnekurs, Filmkveld og spillkveld. Bra oppmøte og 
gode tilbakemeldinger. Starter opp igjen til høsten, men litt usikker på 
når, da de starter med ombygging og oppgradering av biblioteket i 
august. 

Sommerfesten/Sinsenfestivalen blir avholdt 13. Juni. Det er 
opprettet en arrangørgruppe som tar seg av detaljene, men vi er 
avhengig av at alle foreldre hjelper til med de oppgaver som blir tildelt 
trinnene. Sinsen UK har selv bedt om å få komme å spille for oss.                                                                           
Invitasjonen er nå i trykk og kommer som ranselpost i slutten av Mai. 

  

Skole/Hjem-gruppen har foruten å være festarrangører, jobbet med 
å styrke samarbeidet mellom skole og hjem. Forskning viser at et godt 
samarbeid mellom skole og hjem der foreldrene har en aktiv rolle, har 
positiv betydning for barna på en rekke områder. Det fører bl. annet til 
bedre læringsutbytte og bedre trivsel. Skole/Hjem-gruppen ønsker å 
jobbe videre med dette, og rekrutering av « aktive foreldre» vil starte 
allerede 1.skoledag høsten 2019. 

Natteravn har fungert fint denne sesongen. Vi fortsetter arbeidet, og 
setter stor pris på alle foreldre som har satt av en kveld for barna våre. 
Alle klasser, med et par unntak, har klart å samle en tropp å gå noen 
timer for at barna skulle få en tryggere kveld. Vi fortsetter det gode 
arbeidet☺  



17.mai ble også i år arrangert av 4.klasse. Bra gjennomført. Gode 
tilbakemeldinger    

På eventuelt: 

Det arrangeres EID-fest for nabolaget/Sinsen. 8.juni fra kl 12-15 for 
alle som vil, på Sinsen kulturhus. Det blir ansiktsmaling, klovn, 
loddtrekning, enkel matservering og hoppeslott. Arrangeres av aktive 
foreldre i samarbeid med Sinsen kulturhus☺  Kom Kom……  

Budsjett for2019 blir gjennomgått av Hanne Todal, og godkjent.  
                     

Inntekter: 

Overført fra 2018     30.643,- 

Støtte fra bydelen    23.000,- 

Inntekt fra Sinsenfestivalen 2019.     30.000,- 

SUM INNTEKTER:      83643,- 

Utgifter: 

Lydutstyr   20.000,- 

Kulturgruppa    7000,- 

Temakveld, matgruppe og Sinsenfestivalen 16.000,- 

Innkjøp av noe som gagner alle barna på Sinsen skole  30.000,- 

SUM UTGIFTER:    73.000 

Det er budsjettert med overskudd på 10.643 kr. da vi ikke vet om 
bydelen vil fortsette å støtte oss videre.                                                                            
Inntekten fra Sinsenfestivalen 2019 vil gå direkte tilbake til alle 
elevene ved Sinsen skole. 

2018-overskuddet vil bli brukt til innkjøp av lydanlegg egnet til 
innendørs og utendørs bruk. 

Kasserer for FAU: Hanne Kristi Todal. 



Valg av ny leder og nestleder ble holdt, men ettersom ingen 
kandidater ble meldt, ble Lina Bakke gjenvalgt som leder, og Henriette 
Tangen gjenvalgt som nestleder. De sitter nå for 1 nytt år, men det er 
ønskelig med nye kandidater til neste valg da vi alle er enige om at 
rullering er bra (selv om Lina og Henriette har gjort en meget god jobb 
så langt). Det vil legges ned et stykke arbeid for å rekruttere nye fra 
neste år. 

God Sommer!


