
Referat fra FAU-møte 06.02.17. 

Tilstede: Elin H. Allern (1a), Even Guttormsen (2a), Kjetil Gjønnes (2a), Bodil Anshus (3a), Annette 

Gauslå (3c og styret), Cathrine Stegavik (4a), Terje Solsvik (4b), Jenny Skagestad (5b), Nina Olsen og 

Kjersti Hønnåshagen (6a), Jill Nilsen (6b), Nina Engesnes (6b og 7a), Lena Holberg (7a), Anna Berger 

(7b), Ane Nustad (8a), Hanne Rekkedal og Marie Vigmostad (8b), Aud Halvorsen og Morten Åberg 

(9a), Sigrid Haugen (9b), Gaute Storsve og John Ødemark (styret), Olav Knutsen (rektor) 
Referent: Jenny Skagestad, 5b 

Rektor orienterte:  

- Sagene oppretter Skole-SMS der foreldre melder inn fravær via SMS.  

Se vedlagt informasjonsskriv. Alt er klart, skal kunne begynne å brukes umiddelbart. Info 

legges på skolens nettside denne uka. Innspill fra FAU: Infoen bør være tilgjengelig på flere 

språk. Fravær som ikke gjelder fra morgenen av, for eksempel om tannlegefravær i løpet av 

dagen, kan også sendes på skole-SMS, men kanskje også på lapp/direkte på mail til lærer. 

- Skolen har opprettet en Facebookside for deling av informasjon: 

https://www.facebook.com/sageneskole/  

Årsaken er at det er en plattform mange foreldre bruker, og fordi den er lettere å oppdatere 

enn nettsiden. Vil brukes til gladsaker, hendelser etc. Mer statisk info vil selvsagt også bli lagt 

på nettsiden til skolen. 

- Elevundersøkelsen er gjennomført på 5.trinn og oppover:  

Hovedspørsmål, sammenligning mellom elever i landet og i Oslo. Vi ligger på snittet. Men på 

klassenivå/trinnivå ønsker rektor/lærer å dykke ned så dypt som mulig. I fjor diskuterte 

lærergruppa elevtrivsel og elevmotivasjon for å finne gode løsninger og dele erfaringer med 

tiltak. Det er interessant å se utviklingen over tid, viktig å analysere hva som har ført til 

endring i positiv eller negativ retning. Elevdemokrati og medvirkning, felles regler, mobbing 

på skolen. Sagene har utviklet seg positivt på elevdemokrati over tid, ligger litt over snittet. 

Elevene føler at de kan være med å lage regler for klassen, i større grad enn gjennomsnittet i 

Oslo og Norge. Utdanning- og yrkesopplæring er økt litt.  

Tydeligjøring av aktivitetsplikten: Spesielt inspeksjonsrutinene, skal være aktivt oppsøkende. 

Det skal komme en elevundersøkelse også for lavere trinn (4.trinn?). Resultatene skal tas opp 

i utviklingssamtaler og elevsamtaler. Det kommer også en foreldreundersøkelse i løpet av 

våren (vil ta utgpkt i Utdanningsdirektoratet sin foreldreundersøkelse), samt en 

foreldreundersøkelse for AKS.  

(Se for øvrig elevundersøkelser m.m. på Utdanningsdirektoratets nettside 

www.skoleporten.no, men den siste ligger ikke ute ennå.) 

 

Spørsmål til rektor:  

- Det er blitt tatt opp flere ganger i FAU at det er altfor dårlig renhold på skolen, både at toalettene er 

for skitne (det rapporteres om at elever holder seg fordi de ikke orker å gå) og at det er svært lite 

vask av klasserommene utover daglig rengjøring av gulv (foreldre har i enkelte tilfeller vasket på 

dugnad). 

Svar fra rektor: Vi innfører nå skjerpede kontrollrutiner. Renholdslederen har fått høre FAUs innspill 

om for dårlig vasking. Vil ha ekstra fokus på B-bygget framover nå, vil vaskes ned i vinterferien. Det 

har kommet klage på for dårlig toalettrenhold på barnetrinnet: Alle elevarealer/overflater vaskes én 

gang per dag. Men nå vil det bli gjort både på morgenen og på ettermiddagen.  

https://www.facebook.com/sageneskole/
http://www.skoleporten.no/


- 5.trinn-foreldremøte er opprørt over at mellomtrinnet kun har 15 minutter spisetid, det er kortere 

enn voksne arbeidstakere har krav på. Rektor kjenner til at mange er misfornøyd med det, men det 

er et økonomispørsmål.  

- Det har vært et tilfelle av tyveri i gymgarderoben, en dag da døren ikke lot seg låse. Rektor sier 

rutinen skal være at verdisaker skal tas vare på av lærer. Gymlærer bør ha boks/skap som kan låses, 

først da står skolen ansvarlig ved evt tyverier. 

Kjetil Gjønnes orienterte fra forrige møte i skolens driftsstyre:  

- Driftsstyrets møtereferat skal egentlig ligge på skolens nettside, men i praksis er nettsiden 
ikke oppdatert på lenge (referatet er vedlagt her). 

- Sagene skole har to statlige lærerstillinger som er ekstra for sentrumsskoler, men disse vil nå 
trekkes bort. 

- Skolen betaler på underskudd som tas med fra år til år, og økonomien er nå svært dårlig og 
helt på kanten for å kunne drive lovlig undervisning. Skolen har valgt å prioritere 
barnetrinnet. 

- Strategisk plan for skolen: Basert delvis på elevundersøkelsen. Kjetil oppfordret til at 
strategisk plan ble lagt på nettsiden. Tiltak: samordne info fra skolen og AKS. 

- Konsulentrapport om fordeling av midler mellom skolene i Oslo. Innspill fra klassekontakt: 
Viktig å påvirke fordelingsnøkkelen, Sagene skole er spesiell ved at det er mange 
ressurssterke foreldre og mange ressurssvake, men få i mellom. Kjetil svarte at vi nok må 
bruke andre kanaler for å påvirke politisk. Driftsstyret og skolens ledelse er aktive i høringen 
for å påvirke fordelingen. Samarbeider med andre skoler i området. 
 

Diskusjoner i trinngruppene om handlingsplanen:  

Alle trinngruppene sender referatpunkter fra gruppediskusjonene til Annette på mail. Så vil hun 

samordne innspill til ledelsen.  

 

Referat fra trinngruppene: 

1.og 2. trinn:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Diskusjon ift innspill til Handlingsplanen, samt diskusjon om samarbeid mellom AKS og hjem og 

betalte aktiviteter på AKS. 

3. og 6. trinn:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Diskusjon ift innspill til Handlingsplanen, samt avklaring ift dugnadshelger på Vesle Sagene. Nye datoer må 

bestemmes, da de som ble avtalt kolliderer bl.a. med loppemarked. Snakket om hva som skal gjøres av dugnad 

og hvordan få med flest mulig forelde. God anledning til sosialt for klassene/trinnene. Snakket om Vårlotteriet, 

vi må spre det glade budskap, pushe litt på foreldre. Vi satser på ny rekord! Snakket også om hvordan få til 

bedre/gjøre mer kjent Grasrothandel Vesle Sagenes Venner – her er det penger å få inn til drift av Vesle 

Sagene.                    -  

 

4. og 5. trinn:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Diskusjon vedr. innspill til Handlingsplanen, samt at trinngruppa diskuterte ansvarsfordeling og 

fremdriftsplan for 17.maifesten. 

7. og 8. trinn:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Diskusjon ift innspill til Handlingsplanen. 



9.og 10. trinn: 

Tilstede: Morten, Aud (9a), Sigrid (9b), Gaute, John (styret), én representant for 10.trinn 

Oppmøte: lite kontinuitet i arbeidet på gruppen pga. ujevnt oppmøte særlig fra 9.trinn 

Mobbesak 9. trinn ble diskutert. Klassekontakter hører med kontaktlærer om hvor saken står. 

Møte om kommunikasjons med ungdom for foreldre særlig på ungdomstrinnet 

- Gaute har funnet foredragsholder og diskuterer aktuelle dator med denne 

-gruppen ber FAU-styret om midler til honorar (ca. 3 000 ) 

Lekser: svært ujevnt leksetrykk. Er det mulig å snakke med kontaktlærere for å jevne dette ut? 

Informasjon fra driftsstyret: ønske om betydelig mer tid til dette på FAU-møtene 

 

 

 

 

 


