
 

              FAU PÅ SAGENE SKOLE  

                                                                      FORELDRENES ARBEIDSUTVALG                         

  

  

Referat FAU-møte mandag 2. mai 2016 

 

Til stede: Kjetil Gjønnes (1a), Line Wesley-Holand (1b), Jørgen Carling (2b), Annette Gauslå (2c og 
styret), David Gurrik (3c og styret), Inger Marie S. Zongo og Cay Gjennestad ( 4a), Pretap Maharjan og 
Jenny Skagestad (4c), Grete Storsve (5a), Jan Henrik Wang (5b), Knut A. Nygård (6b), Janne 
Giskegjerde (7b), Anniken Aschim (7b), Aud H. Halvorsen og Kjersti Normann Strand ( 8a), Helga 
Marie Glomnes (9a), Janne Strandrud (9b),  Elen Zickfelt (10a, vara og styret) Marit Husby ( 10b), John 
Ødemark (styret) 
 
Agenda for fellesmøtet:  

1. Godkjenning av innkalling. Ok 

2. Godkjenning av referat fra sist møte. Ok 

3. Informasjon om 17. mai: I år blir det issalg på skolearrangementet! Det er første gang. Festen 
på skolen er 14.30-16.30. Underholdning og mat, invitasjon er sendt ut til alle 
klassekontakter. Alt er i rute og mange foreldre har meldt seg til innsats, så det er veldig bra.  

 

4. Informasjon status ballplassen: 

 

Prosjektgruppen har hatt to befaringer med kunstgressleverandør og fått tilbud på kunstgress. Det 
ser ut som vi kan få et ok kunstgress innenfor det budsjettet vi har. Olav og Elen har hatt møte med 
de nye eierne av nabotomten, Harald Berg fra Villa Biermann AS (der den gamle direktørboligen 
ligger). De ønsker å grave ut kjeller under de gamle bygningene og bygge kontorlokaler, og for å få til 
det, må de  gå inn fra ballbanen, og grave opp både fotballmål og basketmål i prosessen (faktisk syv 
meter inn på banen langs hele området). De setter alt pent på plass igjen når de er ferdige. Elevene 
vil være uten store deler av ballbanen i en periode, men til gjengjeld bygger Villa Biermann AS et fint 
gjerde mellom dem og oss, bekoster nytt ballnett som erstatning for det i metall som er der nå (og 
som byantikvaren ikke liker), trekker ferdige strømkabler til lys, fundamenterer til lys og prøver, 
sammen med Undervisningsbygg, å få satt opp en fint smijernsgjerde ut mot Vogtsgate.  
Alt dette vil medføre forsinkelser i vårt arbeid med å legge kunstgress. Villa Biermann håper å få gjort 
gravingen i juli og fire-seks uker frem, men realiteten er at vi risikerer forsinkelser. Det er vel derfor 
de også er veldig på tilbudssiden, noe som til syvende og sist er til vår fordel. De er helt avhengige av 
vår godvilje for å få gravd den kjelleren de trenger. Vi avventer svar fra Plan og bygg og 
Undervisningsbygg, og har meldt inn til Sparebankstyrelsen at det blir forsinkelser. Vi har søkt flere 
midler for å få gjort ballbanen så fin som mulig, og venter på svar. 
 
 

5. Informasjon fra styret. 

Styret skal ha møte med rektor 3. mai agenda er psykososialt miljø og handlingsplanen mot mobbing 
og krenkende atferd, samt generell informasjon fra styret til rektor.  
 

6. Eventuelt.  
Info fra skolegruppe E: Møtet var på Maridalen skole. Det er ikke skrevet referat ennå, men agenda 
kan leses her – og her kommer også referatet etter hvert. 

http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2014/06/270416_agenda-.pdf


 
8. Info fra trinngruppen til 9. og 10. klasse. Referat fra fellesmøte mellom Sagene, Bjølsen, Lilleborg 
og Nordpolen ligger vedlagt. 
 
Eventuelt:  
– Innspill fra Jenny; hun har vært i kontakt med FUG for bistand i en sak som klassekontakt, hvor hun 
var usikker på hva som var riktig fremgangsmåte. Hun opplevde å få svært godt hjelp og gode råd, og 
vil anbefale foreldre til å ringe FUG hvis de trenger råd rundt samarbeid med skolen. De har 
bemannet telefon med gode rådgivere. 
 
– Det ble en samtale rundt hvordan enkelte klassekontakter og foreldre opplever å bli møtt av 
skolens ledelse når de rapporterer inn saker som går på klassemiljø og mobbing. Flere har opplevd at 
de ikke blir møtt på en skikkelig måte, og at ledelsen bagatelliserer innrapporterte saker. Hvordan 
skal man kommunisere at noe faktisk blir gjort? Hvor mye må man som klassekontakt selv gjøre før 
man opplever å bli tatt på alvor? Selv om man ikke er enig i alt, og selv om det er taushetsplikt rundt 
enkelte saker må foreldre kjenne at de blir tatt på alvor.  
– Det ble også nevnt at noen har opplevd at vanskelige saker og situasjoner har blitt tatt tak i, og at 
foreldre ser noe blir gjort når de er bekymret, selv om det ble kommentert at det tar lang tid. 
 
Det ble understreket fra flere at det som står i handlingsplanen må iverksettes. Styret vil ta opp dette 
med rektor på møtet de skal ha 3. mai.  
 
Husk at alle gruppene må sende inn en slags årsrapport innen juni til styret.  

  

Referater fra trinngruppene: 
 
1.og 2. trinn: AKS og trafikk:  
Tilstede: Line, Kjetil, Jørgen og Annette (ref). 

AKS: Vi snakket igjen om møtet med AKS og om at det var et veldig bra møte! Fortsette å ha fokus på 

godt samarbeid mellom AKS – skole – hjem. Vi i gruppa ønsker fortsatt og mener det er stort behov 

for at AKS selv har mulighet for å legge inn på hjemmesidene – slik at informasjonen blir lett 

tilgjengelig, er kontinuerlig oppdatert og blir informasjon som vi som foreldre kan bruke i hverdagen. 

Behovet for bedre og lettere tilgjengelig informasjon kom også frem i brukerundersøkelsen. Annette 

tar dette på nytt opp med rektor.  

Vi snakket om brukerundersøkelsen og svar fra oss foreldrene ift ønske om andre forbedringer og 

hva som fungerer godt. Veldig mye bra som skjer på AKS og flotte voksne! Vi snakket også om utvidet 

åpningstider. Se også forrige referat ift dette. 

FAU etterspør mer bevissthet rundt hva AKS informerer om av aktivitetstilbud. Det kan være ønskelig 

at de informerer om relevante tilbud som foregår i AKS-tiden, men som ikke nødvendigvis er i AKS 

regi. AKS og skolen bør også være mer konsekvente enn i dag om de ønsker å informere om tilbud 

som koster penger. Dette er også tatt opp i driftsstyret. 

Trafikk: Tema var skolevei, sykkelparkering og Trafikkagentaksjonen. Brevet ift skolevei sendes innen 

kort tid. Venter på svar ift sykkelparkering. Snakket om viktigheten av at vi som foreldre 

kjører/parkerer lovlig – hjelper ikke med gode tiltak om vi selv lager trafikkfarlige situasjoner for 

barna!  

 

http://www.fug.no/


Rektor og lærerne skulle ha møte med Bymiljøetaten dagen etter ift Trafikkagenten. Vi holder 

kontakten med rektor ift hva gruppa/FAU eventuelt kan bidra med.  

 

Alle sjekker ut ift Samferdselsdepartementet og midler – enighet om at vi søker. 

 
3.og 6. trinn: ikke levert referat 
 
4. og 5. trinn:  
Trinngruppa jobbet med detaljplanlegging av 17.maifesten.  

7.og 8. trinn: Internasjonal matfest: 

Aud: lager ferdig lapper før sommeren som deles ut. Det samme vil bli gjort rett etter sommerferien 

(m påmelding – vil gi en indikator på hvor mange som kommer, kan hjelpe til før, under og etter 

arrangementet) 

Gruppa møtes 29.08 for å ha en close loop før arrangementet. 

Det kjøpes inn papptallerkener, plastglass, bestikk, servietter, papirduker og søppelsekker med 

midler fra FAU (Kjersti). Fra arrangementet i fjor satt man igjen med inntrykket av at  mange glemte å 

ta med eget, og det lille som var kjøpt inn, forsvant raskt. 

Evt skal vi servere saft ? Skal det pyntes? Evt m hva 

David ønsker velkommer – som i fjor. 

FAU har kjøpt inn nytt partytelt vi setter opp om været blir dårlig 

Merking av hver verdensdel: tegnes/skrives av elev på 6.trinnet, lamineres og settes på bordene. 

Ref. Kjersti Normann Strand 

9.og 10.trinn: ikke levert referat. 

-------------------------------------------------------------- 
 
Vennlig hilsen FAU-styret  
 
Ta gjerne kontakt  

  
Mail til styret: sagenefau@gmail.com  
Telefon Annette: 91 86 13 55 

  


