
 

 

 

              FAU PÅ SAGENE SKOLE 

                                                                      FORELDRENES ARBEIDSUTVALG                        

Til: Alle klassekontakter og vararepresentanter skoleåret 2015-2016. 

 

Referat fra FAU-møte mandag 2. november 2015. Referent: Elen Zickfeldt. 

Til stede: 24 representanter. Alle klassetrinn var representert. Flott oppmøte! 

1. Godkjenning av innkalling. Ok 

2. Godkjenning av referat fra siste FAU-møte. ok. Men alle har ikke fått klasselister 

ennå og får ikke sendt ut. Ta kontakt med lærer og be om epostadresser, eller kontoret. 

Hvis det er foreldre som ikke har epost, be lærer printe ut referat og innkalling og gi til 

den eller de elevene.  

3. Kort informasjon om trinngruppene og planer for FAU-møtene fremover.  

Forslag til inndeling ble sendt ut på mail i forkant av møtet. Dette er erfaringsmessig en god 

måte å jobbe på. Styret har delt inn etter ønsker fra foreldre, derfor er det en ny inndeling i år. 

Kom gjerne med innspill etter hvert om dette er ok eller ikke. Gruppene kan seg i mellom bli 

enige om hva de vil jobbe med – og hvor mye, men noen ting er viktig å alltid jobbe med: 17. 

mai, Vesle-Sagene, internasjonal matdag. 

4. Informasjon om status ballplassen. Arbeidsgruppen består av seks personer med barn på 

ulike trinn. Gruppen har hatt to befaringer og fordelt en del oppgaver. De prøver å få til en 

dugnad i høst for å rydde opp på området hvor alle foreldre på skolen blir invitert til å bli 

med. Gruppen vil jobbe for å få inn flere penger. Kom gjerne med innspill hvis noen har gode 

ideer til hvor man kan søke midler! 296 000 er ikke helt nok. Gruppen har vært i kontakt med 

rektor og blitt enige om når skolen trenger informasjon om planene, og de har bedt om å få bli 

med på et elevrådsmøte for å snakke med elevene om hvilke ønsker de har for området. 

5. Informasjon om Kulturforum. John informerte kort om bakgrunnen for kulturforum, mer 

informasjon finnes på skolens nettside – som vil bli oppdatert. Pr nå har Kulturforum 10 

grupper, de fleste for de yngste (1-4 klasse). Midlene til aktiviteter kommer fra Frifond 

(tippemidler) via Musikk i skolen, men i år er det noen problemer med utbetalingene, derfor 

har ikke alle aktivitetene kommet i gang. Det kommer også beskjed om at alle barn som er 

med på en aktivitet må betale 50 kroner som et medlemskapsgebyr, men disse pengene settes 

på gruppens konto og brukes til noe hyggelig for gruppen (for eksempel avslutningsfest). Det 

er en ny regel fra Musikk i skolen. Har du et barn som vil spille i band? En av gruppene er 

knyttet til et band som har gått i oppløsning, så der er det mulighet for å opprette et nytt band. 

Ta kontakt med John for nærmere informasjon: john.odemark@ikos.uio.no  

6. Tilbakemelding på spørsmål til styret:  

- Skolebildet: Det har kommet flere klager å at årets skolebilder og katalog var av slett 

kvalitet. Vi foreslår at vi neste år bruker fjorårets leverandør, Ariel, og ikke Foeva som i år. 

Dette er tatt opp med rektor. 



 

 

- Flere sykkelstativer: Styret har vært i kontakt med Undervisningsbygg som sier de ikke har 

midler til å sette opp sykkelstativ – alt er brukt på oppgradering av skolegården. Skolen har 

heller ikke midler. Er det i det hele tatt plass i skolegården til flere sykkelstativ? Blir det for 

fullt nå som man fritt kan velge om barna skal sykle til skolen? Styret foreslår at evt 

trafikkgruppa har det på sin agenda. I første omgang finne ut av om det er et reelt behov. 

- Ny driftstyreleder og foreldrerepresentant i driftstyret: Elen Zickfeldt og Thale Moen 

har sittet i to år til jul, og ingen av dem er på gjenvalg. Ny leder og representant må velges på 

neste FAU-møte. Har DU lyst til å være driftstyreleder eller foreldrerepresentant? Meld 

gjerne til styret før neste møte. Har du spørsmål om vervet, ta kontakt med Elen på 

ezickfeldt@yahoo.no.  

Det er et spennende og interessant verv, du får god innsikt i skolepolitikk, strategi og årsplan 

og har en reell mulighet til påvirkning. Det er 2-3 møter hvert halvår, og hvert møte varer i to 

timer (inklusive pizza og brus), vanligvis onsdager fra kl. 17-19. Rektor er styrets sekretær og 

det er han som lager innkalling og skriver referat. Lederens oppgave er å lede møtet, gå 

gjennom agenda, være ordstyrer og ellers samarbeide med rektor om agenda og naturligvis 

sette seg inn i sakspapirer og være bidragsyter i viktige saker. 

Fra skolens hjemmeside:  

Skolens øverste styringsorgan er driftsstyret. Driftsstyret har det overordnede ansvaret for 

skolens virksomhet. Driftsstyret kan på mange måter sammenlignes med styret i en bedrift 

eller organisasjon, men har en del klare begrensninger. Dette gjelder særlig på det 

personalmessige og pedagogiske feltet hvor rektor har store fullmakter. 

Driftsstyrets hovedoppgaver er: 

Vedta og behandle skolens budsjett 

Vedta skolens strategi og årsplan 

Driftsstyret er satt sammen av to foreldrerepresentanter – innstilt av FAU, to fra de ansatte, en 

fra elevrådet og to politisk representanter fra bydelen. Rektor er ikke medlem, men er styrets 

sekretær. 

Driftsstyret er skolens øverste organ og tar opp saker som budsjett, ordensregler, 

utviklingsområder m.m.  

Neste FAU-møte er mandag 7. desember kl. 18.30 

 

Vedlegg: Liste over klassekontakter og invitasjon til 9. klasses julemarked  

Referat fra trinngrupper: 

AKS og trafikk (1. og 2. klasse) 

Jørgen Carling (2b), Line Wesley-Holand (1b), Annette Gauslå (2c og styret), Katrine Brekke 

(1b), Even Guttormsen (1a), Kjetil Gjønnes (1a) 

  

Gruppa har temaene AKS og trafikk. Begge temaene videreføres fra i fjor og Annette fortalte 

litt om hva som har vært gjort og tenkt tidligere. Dette vil være temaer som aldri er ferdige, 

men det er greit å unngå å starte på nytt hver gang. 

  

AKS 

Store ulikheter mellom skoler i hva som tilbys, både av innhold, åpningstider og måltider. 

Gruppa trenger å samle litt fakta om rammer og krav, økonomi og bemanning, mål og planer, 
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etc. 

Det ble en del snakk om mat. Hvilken kunnskap har de som lager mat? Rammene rundt 

«måltidet» med mye venting, etc. Dette bør ses i sammenheng med barnas spising gjennom 

hele skoledagen – ikke bare hva som tilbys på AKS. Mange praktiserer film mens de spiser i 

skoletiden. Dette gjør at mange glemmer å spise og gir ikke sosial læring knyttet til måltidet. 

Et paradoks at det å sitte til bords er noe mange har mestret i barnehagen. Det fratar også 

barna en pause fra læring. Annette tar med info om krav og rammer til AKS. Line sjekker 

ernæringsråd. 

 

«Ha-med dag» på AKS oppleves av flere at forstyrrer i skoletiden fordi det er vanskelig for 

barna å la tingene sine ligge urørt i sekken. Det skaper også stress og frustrasjon og kan 

fremheve sosiale forskjeller. Selv om AKS-ledelsen har gitt uttrykk for at det fungerer fint, er 

det uheldig når det oppleves at samstemte innspill fra både lærere og foreldre ikke blir tatt på 

alvor. 

  

Trafikk 

Kanskje foreldrene selv som er den største risikoen? Mulig å få til en egen «slippe-av-sone» 

(«kiss and ride»)? Skilting. Det planlegges en «kampanje» med info og utdeling av reflekser 

før jul. Kjetil sjekker brev og saksgang der de fikk til dette i bhg. Annette gir en liten oversikt 

over hva som er gjort tidligere. 

 

Vesle Sagene/sosialt miljø (3. og 6. trinn) 

Til stede: Camilla Oberg (3A), Amandus Leegaard (3C), Kristina F. Aalo (3A),   

Tove Christiansen (6A), Lise Løndal (ref), 

 

Gruppen fikk informasjon om hva det ble jobbet med i forrige skoleår (Det ble da arrangert to 

svært vellykkede dugnadsturer med 3. og 4. trinn) Da ingen av gruppedeltakerne har vært på 

Vesle Sagene ble det også gitt informasjon om hva leirskolen er og historien bak.  

Årets oppgaver blir først og fremst å skaffe penger til utskifting av tak samt å arrangere 

dugnadshelger på vårparten. Det ble bestemt at gruppen skal sende ut et informasjonsskriv om 

leirskolen som skal distribueres som ranselpost med påfølgende oppfølging/påminnelser via 

e-post. I informasjonsskrivet skal det stå litt om hva leirskolen er og hvordan foresatte kan 

melde seg inn og bli støttemedlem i Vesle Sagenes Venner. Medlemskapet koster 200 kr og 

om mange nok av skolens foresatte melder seg inn vil det kunne generere litt penger.  

Kampanjen skal igangsettes i løpet av november, eventuelt skal alt materiell være ferdig 

produsert til neste FAUmøte. I tillegg til vervekampanje skal det sendes ut forespørsler via 

facebooksiden til foreningen om å gi støtte til utskiftingen av takene, enten ved medlemskap, 

donasjon eller grasrotandel. 

De fremmøtte ble enige om å fortsette arbeidet via e-postutveksling. Lise sender et utvalg 

tidligere utsendte brev og informasjon til kontaktene slik at det kan utarbeides noe nytt. De av 

klassekontaktene som ikke var tilstede på møtet vil få tilsendt det samme. 

 

Referat fra trinngruppe for 4. og 5. trinn: 

Til stede: Parisa 5B, Thale 4B, Jenny 4C og Cay 4A 

 

17. mai: Parisa undersøker hvor permen med notater og erfaringer fra tidligere 

gjennomføringer er.  

 



 

 

Utemiljø: Det skjer mye med utemiljøet for tiden. Det er nettopp laget nye lekestativ og en 

gruppe arbeider for å utbedre fotballbanen. Vi kommer derfor ikke til å ha fokus på utemiljøet 

i første omgang.  

Innemiljø: Vi prioriterer å jobbe med innemiljøet framover. Innledningsvis er vi interessert i å 

vite hvordan innemiljøet følges opp.  

 
- Luftes klasserommene ut? 

- Sjekkes luftkvaliteten inne jevnlig? 

- Finnes det rutiner for rens av radiatorer? 

- Finnes det rutiner for rens av duser i garderobene? 

- Hvordan er brannsikkerheten nede i kjelleren på AKS (Lupis)? 

Thale tar kontakt med skolemiljøutvalget for å finne ut hva de ved om oppfølging av disse 

områdene. Skolemiljøutvalget har sendt forespørselen videre til rektor.   

 

 

Referat Trinngruppe (7. og 8. Trinn) 

  

Faglig innhold i skolen: Dette er et felt skolen kan best. Vanskelig for oss som foreldre å 

blande oss inn i. Vi kan være behjelpelig hvis innmeldte saker. 

  

Internasjonal matfest: Vi vil bygge neste høsts arrangement på fjorårets erfaringer. Vi vil 

innhente opplysninger fra denne høsts arrangører og starte opp arbeidet med å planlegge 

festen på nyåret i 2016. 

  

Natteravning og temamøter for foreldre (9. Og 10. Trinn) 

Til stede: Elen (10a), Cecilie (9a), Anja (10b) 

 

Oppsummering av natteravn 2015, og temamøte 2016 

Årets natteravn er ferdig. Ikke sikker på om det ble gått de datoene som ble satt opp da vi ikke 

har sjekket loggboken. Også usikker på om Lilleborg og Bjølsen fikk gått på sine datoer. Det 

ble opprettet et nettbasert system for oversikt over vakter og påmelding i vår, men det 

vedvarende problemet synes å være at informasjon om tiltaket ikke når ut til foreldrene og at 

altfor få melder seg på. Samtidig er det vanskelig å se nytteverdien av å gå natteravn på fredag 

kvelder når det er få eller ingen ungdom ute på de stedene natteravnpatruljene går. Vår 

oppfatning er at ordningen trenger en revurdering. 

 

Gruppen ble enig om å ta en prat med ZalTo-teamet og bydelspolitikontakten. Vi ønsker å 

høre med dem om de har innspill til hvordan foreldregruppen best kan bidra i nærmiljøet. Vi 

ønsker å invitere til et møte for å snakke med dem om dette, og tenker at dette kan være et 

godt tema for et temamøte for alle foreldrene på skolen i januar eller februar. Vi vil også 

vurdere å inkludere Bjølsen og Lilleborg, og evt. andre skoler i området (Grünerløkka) i 

temamøtet. 

 

Elen tar kontakt med ZalTo/bydelspoliti. Kan også høre med fjorårets natteravnkontakt Kurt 

Z om han fikk opprettet kontakt med rette vedkommende hos Bjølsen og Lilleborg. 

 

  



 

 

Jule- og bruktmarked på Sagene skole 28. november 

Neste år skal 9. klasse på skolen reise på klassetur til Berlin og blant annet 
besøke konsentrasjonsleire.  

For å tjene penger til turen, arrangerer vi et flott førjulsmarked, og til det 
trenger vi lopper og juleting! Tingene kan leveres fredag 27/11 mellom 
klokken 18 og klokken 20 på skolen. Tips venner, familie og naboer!  

Vi ønsker oss kvalitetslopper - klær, vinyl og DVD, bøker og spill, leker og 
kjøkkenting/servise. Vi har IKKE mulighet til å ta imot store møbler eller 
sportsutstyr, kun det en person kan klare å bære selv. Små elektriske 
artikler (som virker!) og f.eks. skøyter er ok. Takk til alle som vil bidra!  

PS. Veldig fint om tingene er vasket, merket og sortert på forhånd.  

Kom, kom!  

Bidra gjerne med lopper, og i tillegg er dere selvfølgelig hjertelig velkomne 
til markedet lørdag den 28 nov kl. 11, hvor det da blir skikkelig 
julestemning, salg av kaker og kaffe i kantina og selvfølgelig loppemarked 
med mulighet til å gjøre små og store varp.  

  
 

 

 

 

                                         

     


