
Referat FAU-møte, Sinsen skole 24.10.2018
Tilstede: Andrea Toffa (2c), Anne Line Martinsen (6b), Kristin Filtvedt (6a), Ida
Tidemann (2d), Marit Winnæss-Huseby (3c), Wenche Rønning (1a), Kenneth Tangnes
(4b), Sandra Kanstad (7a), Bendik Schøien (3b), Jan Arne Holtz (2b), Rebecca Mathisen
(1b), Amal Hassan (4d), Hanna Kinge (3a), Tonje Norum Røren (2a), Ole A. F. Jonsgård
(1d), Alexandra Stoikovic (3b), Lina Bakke (FAU-leder).
Referent: Ida Tidemann

• Møteinnkalling godkjennes – og referent blir valgt.
• Sigrid fra AKS kommer og presenterer arbeidsområder, fokusområder, utfordringer, og

planer. Her følger et kort, punktvis sammendrag av Sigrids presentasjon.
o Flere elever på AKS etter innføring av gratis kjernetid. Dette er flott, men byr

også på utfordringer. Det arbeides med rutiner etc. blant de ansatte på AKS.
o Gjennomgang av baselederne samt øvrig bemanning. Fokus på kursing og

etterutdanning – dette oppmuntres de ansatte til!
o Etter arbeid med brukerundersøkelsen defineres særlig tre fokusområder:

Læringsstøttende aktiviteter, sammenheng mellom skole og AKS, og
kommunikasjon med de foresatte. Sigrid presenterer ideer og planer knyttet til
disse tre områdene.

o Bench learning: Sinsen AKS deltar i et samarbeid med andre AKS for
erfaringsutveksling. Sigrid presenterer spesifikke områder de søker bedre
løsninger på, der slik erfaringsutveksling viser seg nyttig.

o Lesing og regning i AKS er et satsningsområde, og Sinsen AKS deltar i et
nettverk av flere AKS med mål om å bedre de læringsstøttende aktivitetene for
1.- og 2.klassinger på dette området.

o Sinsen AKS har også fått tilslag på midler fra Gjensidigestiftelsen til å
delta i et prosjekt «læringsrik mat». Dette foregår i regi av Geitmyra
matkultursenter for barn, og innebærer blant annet en kursrekke for
barn og ansatte. Prosjektet starter i januar 2019!

o Plenumsdiskusjon, der saker meldt fra foreldre til AKS gjennomgås.
▪ IST – verktøy for kommunikasjon. Sigrid er kjent med dette, men det

er ikke landet ennå om Sinsen AKS skal ta dette i bruk.
▪ Bekledning på kalde dager – flere foreldre melder fra at ungene går

tynnkledd. AKS skal prøve å følge dette opp, Sigrid informerer om at
hun ofte sender barn inn igjen for å kle på seg bedre. Ungene selv sier
de er varme.

▪ Lite næringsrikt mattilbud – Det er stor variasjon på de ulike AKS'ene,
Sinsen ligger sånn midt på treet. AKS ser frem til samarbeidet med
Geitmyra som starter etter jul. Her vil barn og voksne bli kurset i
hvordan utnytte ressursene som er på Sinsen AKS for et best mulig
mattilbud. Barna på 3 og 4 trinn vil være delaktige.

• Lina Bakke formidler informasjon fra rektor
o Nasjonale prøver for 5. trinn er i gang
o Den nye lærernormen er oppfylt ved Sinsen skole.
o Saker tidligere tatt opp vedrørende vannet i gymsalen, samt toalettene ved

skolen er formidlet til ledelsen og det arbeides kontinuerlig med utbedringer.
Lukten på den ene guttedoen har vist seg svært utforende å få bort.

• Det vil bli arrangert en felles juleavslutning for hele skolen 6. desember. Alle elever
med foreldre samles først i sine respektive klasserom, før 1.-3. klasse fortsetter festen i
matsalen, og 4.-7. klasse feirer på kulturhuset. Mer informasjon vil komme nærmere i
tid.

• Det informeres om en pengebevilgning fra bydel Grünerløkka der formålet er å
tilrettelegge for at Sinsenjordet kan brukes av barn og familier i nærmiljøet. Her er det
nedsatt en prosjektgruppe og arbeidet er i gang, men vil bli utsatt til neste år. Stikkord
for arbeidet er belysning, beplantning og bruk. Barna på Sinsen er involvert og det



for arbeidet er belysning, beplantning og bruk. Barna på Sinsen er involvert og det
jobbes klassevis med å utarbeide innspill til hvordan barna vil at Sinsenjordet skal se
ut.

• SMU – skolemiljøutvalget, har møttes og referat fremlegges av Marit Winnæs-Huseby.
Referatet ligger på skolens hjemmeside.

 
Neste møte er FAUs årsmøte og avholdes 28. november.
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