
 

        FAU PÅ SAGENE SKOLE 
                                                                      FORELDRENES ARBEIDSUTVALG                        

 
Referat, FAU-møte mandag 7. desember 2015 

Til stede: 22 representanter, 2 fra styret. Alle trinn var representert bortsett fra 6. trinn. Husk å be 

din vara stille hvis du selv ikke kan. 

1. Godkjenning av innkalling. Ok 

2. Godkjenning av referat fra FAU-møtet i november.Ok 

3. Informasjon fra rektor om Nasjonale prøver og kartlegginger: 

Øver man ved Sagene skole på kartleggingsprøvene? Nei, da blir hensikten borte, som er å 

oppdage elever som sliter faglig. Det gjøres ikke av lærerne ved skolen. Men elevene blir 

gjort kjent med oppgavetypene i form av noen øvingsoppgaver på forhånd, som ligger 

offentlig tilgjengelig. Eleven kan lære seg noe om typer oppgaver, slik at de ikke misforstår 

selve formen.  

Nasjonale prøver kan man ikke øve på i det hele tatt. De er formet på en måte som gjør at de 

ikke kan øves på, heller ikke øvingsoppgaver på form er mulig. Det er verken en tentamen 

eller norgesmesterskap i ferdigheter, det er informasjon som skal gi lærerne mulighet til å 

tilrettelegge opplæringen til hver enkelt elev. Gir læreren informasjon om hver enkelt elev. 

 

Siste prøver viser at lærerne har klart å heve kompetansen til mange av elevene. 9. trinn er 

et faglig svært sterkt trinn, og har også hevet seg enda mer etter prøven i fjor. De ligger over 

landsgjennomsnittet. 8. trinn ligger noe under snittet i Norge, men har hevet seg og har blitt 

bedre. Ligger over snittet i engelsk, men noe under i lesing og regning.  

Jevnt over bra i lesing, litt mindre bra i regning viser resultatene for skolen – og dette tar 

skolen tak i og vil jobbe med på ulike måter. Det må jobbes enda mer jevnt, og mer bredt – 

innenfor flere fag.  

Skoleporten.no – her finner man resultatene for Sagene skole. 

 

4. Informasjon fra rektor om skolens beredskapsplaner. 

Olav har vært i kontakt med politiet fordi noen foreldre ved Sagene ble engstelige etter 

truslene mot Grünerløkka skole. Politiet informerte om at de ikke hadde vurdert trusselen 

mot Grünerløkka som alvorlig. Den var ikke spesifik, og det var lite hold i truslene. Politiet var 

ikke til stede ved skolen eller hadde operative tiltak. 

 

Sagene skole har en beredskapsplan, men slike planer legges ikke ut på nettet. Skolen har 

øvelser i form av å snakke gjennom caser. Man gikk gjennom rømningsveier med personalet i 

høst. Sagene forholder seg til overordnete beredskapsplaner fra skoleetatens side. Felles 

beredskapsplan i form av sms-varsling skal være gjennomført ved alle Oslo-skolene innen 

2017, slik at alle foreldre kan kontaktes kjapt. Sagene skole har allerede et slikt system, men 

vil kople seg opp til det felles for Oslo-skolen når det er klart.   

 



5. Informasjon om sist møte i skolegruppe E gikk ut siden FAU-leder ikke var til stede.  

 

6. Valg til driftstyret: To kandidater har meldt seg, Hege Knarvik Sande og Kjetil Gjønnes, begge 

med barn i første klasse. De ble varmt klappet inn som foreldrenes nye representanter i 

skolens driftstyre, og tar fatt på jobben i januar, hvor første møte er 13. januar. 

Hege Knarvik Sande hege@knarviksande.net 

Kjetil Gjønnes kgj@jbv.no 

  

7. Eventuelt: Sigbjørn Windingstad fra Skolemiljøutvalget informerte om utvalget. Foreldre, 

elever og lærere er representert i utvalget, samt en fra bydelsutvalget. SMU er et rådgivende 

organ som er avhengig av å få input for å kunne melde noe tilbake igjen til skolen. Meld inn 

saker! Info står på skolens hjemmeside.  

Utalget har i høst jobbet med å få elevene engasjert og til å tørre å bidra. Det har fungert veldig 

bra. Viktig sak i høst har vært kantina. Den vil holde åpent hver dag i storefri etter nyttår. 

Tilbudet skal drives av elevene. Maten er viktig, men også det sosiale aspektet ved å ha et varmt 

sted å møtes og spise. Utvalget slår et slag for matpakken siden ikke alle får plass i kantina. 

Sigbjørn understreket at det er viktig med foreldreengasjement for å drive kvaliteten på skolen 

fremover. Forslag til hvordan kantinen kan bli et enda bedre sted er musikkavspilling, spill, 

mykere møbler, bedre belysning, bokbytterhylle? Har noen foreldre noe å bidra med? 

Man ønsker seg et hyggeligere utearelaet også. Kan man få flere benker i leskuret slik at elevene 

kan sitte der selv om været ikke er så bra? Hva med en dugnad blant foreldrene for å rydde og 

renske opp ute – vaktmesteren rekker ikke gjøre alt.  

Neste fau-møte blir det lagt frem en halvårsrapport for arbeidet i Skolemiljøutvalget. 

Og nok en gang melder FAU inn: Vi trenger bedre lys i skolegården! Skolegården er en flott 

felles arena som ikke kan bli brukt etter at det har blitt mørkt, og det gjelder i svært mange av 

årets måneder. 

Merk: FAU-møter i 2016: mandag 11. januar, mandag 8. februar, mandag 7. mars, mandag 4, april, 

mandag 2. mai og mandag 6. juni. 

Trinnreferat: 

Referat fra trinnmøte, mandag 7. desember: 

1. og 2. trinn: AKS og trafikk: 
 
Tilstede: Line Wesley-Holand, Even Guttormsen 
  
Refleksaksjon utgår i denne omgang.  
Line avventer svar fra ernæringsfysiolog på innspill mat AKS.  
Annette avventer møtedato med AKS. 

  
3. og 6. trinn: Vesle Sagene og sosialt miljø: 

Tre fremmøtte denne gangen; to representanter fra 3. trinn samt leder for Vesle Sagenes venner. 

Gruppen avgjorde at kampanjen for å skaffe støttemedlemmer i Vesle Sagenes venner skal starte 

etter nyttår. Dette fordi det er så mange lapper i skolesekkene og andre ting som foregår i 

førjulstiden at budskapet kan drukne. Gruppen så på tidligere utsendte skriv og bearbeidet disse til 
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en kortere tekst. Ingen i gruppen hadde ekspertise innen grafisk formgiving men vil benytte 

kontakter for å få litt hjelp til dette. 3. trinn vil starte arbeidet med vårdugnader litt utpå nyåret. 

Arbeidet med takene vil sannsynligvis foregå fra mars måned og utover. 

4. og 5. trinn: 17. mai og utemiljø: ikke levert referat. 

7. og 8. trinn: Faglig innhold i skolen og Internasjonal matfest: 

1. Internasjonaldag: Gruppen  besluttet å begynne arbeid med ID etter nyttår. John Ø. har kontaktet 

Helga Glomnes for overføring av opplegg. 

2. Nasjonale prøver: Gruppen diskuterte rektors presentasjon av resultater fra nasjonale 
prøver.  Vi vil holde kontakt med skolen for å se hva slags oppfølging som blir gitt trinn med 
svake resultater. 
3. Estetiske fag:  Det ble diskutert om "testregimet" går ut over estetiske fag.  
  
9. og 10. trinn: Natteravning og temamøter for foreldre: 
Til stede: Elen (10a), Cecilie (9a), Anja (10b) 
 
Elen har tatt kontakt med SalTo/bydelspoliti, som gjerne vil holde et felles foreldremøte på nyåret 
om nærmiljøet; videreformidler kontaktinfo til Anja. 
Kurt Z har opprettet kontakt med rette vedkommende hos Bjølsen, Elen videresender navn til Anja. 
Anja tar ansvar for å sette opp møte med SalTo kontakt og bydelspoliti, og representanter fra de 
andre FAUene (januar). 
Anja tok vare på infopermen om Natteravn og nøkkelen. 
Bakgrunn: Vi ønsker å høre med med SalTo-teamet og bydelspolitikontakten 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. 
Vi ønsker også å se på muligheten for en annen type natteravning i nærmiljøet. 

 

Mail: sagenefau@gmail.com 

FAU-styret 2015/2016: 

Thale Moen 

John Ødemark 

David Gurrik 

Elen Zickfeldt 

Annette Gauslå, tlf 91 86 13 55 
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