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Til: Alle klassekontakter og vararepresentanter skoleåret 2014-2015 

 

Referat fra FAU-møte, 4. mai 
 

Sak 1 Godkjenning av innkalling - ok 

Sak 2 Godkjenning av referat -ok 

 
Rektor informerer: 17. mai: Det har skjedd en glipp med informasjonsskrivet. Ranselposten har ikke blitt delt ut 
dessverre. Har blitt liggende siden 22. april. Blir delt ut 5. mai hvor foreldrene blir bedt om å krysse av for om 
barna skal gå i tog. 
 
Det er helt nytt styre i korpset. De håper de skal klare å rekruttere nye musikanter og opprettholde korpset. De 
er veldig få så langt, men håper å bli flere. Framsnakk korpset! Korps er gøy og lærerikt. Ikke minst fremmer 
musikk læring. 
 
Trivselsprogrammet.no: Satt i gang etter påske med trivselsledere. Fått veldig mange gode tilbakemeldinger på 
det. Stort engasjement og en lett og god tone i friminuttene. Inspektør og sosiallærer er ute i friminuttene og 
bistår. 
 
Skolegårdsprosjektet: Ny skolegård og arbeidet starter i sommer etter skoleslutt. Overlapp i tid med AKS, men 
blir lagt planer for det. Bevilget flere penger fra undervisningsbygg til apparater. Vært anbudskonkurranse og 
den mest overbevisende med best tilbud til elevene har blitt valgt. Skolen er veldig fornøyde med valget. 1.4 
mill i budsjett, mesteparten er til fundamentering og dekke, men også lekeapparater.  
 
Vi har fått 293 000 kroner fra Sparebankstiftelsen til å ruste opp ballbanen bak skolen. Det må gjøres mye på 
dugnad, så vi trenger å få nedsatt en arbeidsgruppe. Tas opp på neste møte. Takk til dyktige søknadsskrivere!  
 
I juni legges det frem ny skolebehovsplan. I den gjeldende står det ikke noe om Sagene ungdomskoles fremtid. 
Man avventer nye tall på elever i bydelen. Så det er fortsatt usikkert om Sagene beholder ungdomstrinnet eller 
blir ren barneskole. SISTE NYTT: Det er lagt fram nytt forslag til skolebehovsplan, og der anbefales det at 
Sagene skole blir ren barneskole fra 2019. Høringsfrist er 19. juni, og det skal behandles i Driftsstyret 3. juni. 
 
Nytt ikt-system på vei inn i hele Oslo-skolen. Fronter byttes ut med It´s learning. Innebærer også nye nettsider. 
Innebærer store endringer. Elevene begynner å bruke det nye systemet fra og med høsten. Blir kun pedagogisk 
plattform. Lærere og elever skal bruke Office-programmer, som gir mange nye muligheter.  

Sak 3 Deltakelse på foreldremøte fra minoritetsforeldre: Tanya Rodriguez, mor til en 9. klassing fortalte om 
sitt møte med Sagene og norsk skole etter å ha kommet fra Mexico og Canada: Vanskelig å lære seg norsk, 
vanskelig å forstå alt det norske. Men veldig god erfaring fra skolen. Syntes hun fikk mye hjelp. Fint å kunne ha 
faddere ved skolen som hjelper en å forstå og finne frem. Det var ikke helt klart hva som var forventet av 
henne som forelder ved skolen.  

- Vi må bli bedre på å forklare hva klassekontakter og FAU er ved skolestart, slik at de som ikke er vant til det 
kan bli skikkelig informert om det. Oversette et informasjonsskriv om det viktigste som forventes av deg som 
foreldre ved skolen? Som elevene kan får når de starter på skolen. Bør gå ut til alle, også norske foreldre.  
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- Det finnes en brosjyre om dette temaet - på flere språk, om samarbeid og forventninger. Vi sjekker om denne 
brosjyren finnes og om den kan deles ut på skolen hver høst. Det ligger mye god informasjon på nettsidene til 
FUG. Styret hører med rektor hva som deles ut til nye foreldre om høsten, og om vi kan dele ut noe mer. 
 
Forslag om barnevakt på AKS under foreldremøter.  
Lurt å gjøre forarbeid før foreldremøter slik at man mobiliserer og informerer. Lage en liten arbeidsgruppe som 
samler gode innspill og tar vare på dem og viderefører. Klassekontakten for 3C ønsker å gjøre dette. Flere må 
gjerne melde seg til en slik arbeidsgruppe. 

Sak 4 Skolemiljøutvalget, handlingsplanen:  
Det kom flere innspill som Annette tar videre i skolemiljøutvalget.  
Innspill fra foreldre: Barna har problemer med å bli trodd når de sier i fra til voksne om uheldige episoder ute i 
friminuttene. Flere som sier de ikke blir trodd, eller at det ikke blir tatt nok på alvor. "Det skjer jo ikke noe 
likevel, når vi sier ifra". Det er utrolig viktig at barna blir tatt på alvor og at de voksne griper inn når barna sier 
ifra! Styret tar dette opp med rektor. 

Sak 5: 17. mai blir som i fjor, stort sett. Underholdning, mat og dans. 

Eventuelt 

Natteravning. For dårlig påmelding gjorde at forrige runde ble avlyst. Det var kun to foreldre som hadde meldt 
seg! Det er veldig synd. Klassekontaktene oppfordres til sende ut informasjonen på nytt. NESTE 
NATTERAVNING ER 29. MAI, og deretter 19. juni! Hvis man er opptatt av å holde et trygt nærmiljø, må vi også 
bidra selv. Natteravning er ett av tiltakene som man vet fungerer og som bidrar til å skape trygt lokalsamfunn. 
Vi har bare noen få ganger i løpet av året, så det burde være mulig å samle nok folk.  
 
Tyskundervisning. Sagene skole har ikke hatt tyskundervisning på mange år. Det er flere grunner til det, men 
den viktigste er at det er en svært liten skole, og man har ikke kapasitet til å tilby tre fremmedspråk til kun to 
parallelle klasser. Det har hele tiden vært størst interesse for fransk og spansk, derfor har man opprettholdt 
disse to språkene. Det tar tid å bygge opp et nytt fag, og siden det kan se ut som om Sagene skole blir omgjort 
til ren barneskole fra 2019, endrer man ikke på det nå.  
 
Trafikkopplæring. Sykkelprøven skal tas på slutten av 5. klasse eller starten av 6. klasse. Det ble igangsatt for 
noen år siden. Meld gjerne tilbake hvis deres barn ikke får en slik sykkelopplæring og prøve.  
 
Skolen kan ikke nekte elever å sykle til skolen, men kan oppfordre foreldre til i hvert fall ikke la barna sykle 
alene til skolen før de evt har tatt sykkelprøven, og på grunn av kapasitet med sykkelparkering nekte elever 
som ikke har tatt prøven å parkere i skolegården. Det er ikke helt klart hva skolen mener om dette, men det er 
en fin ting for trafikkgruppen å jobbe med fra høsten av.  
Trygg Trafikk og Statens vegvesen oppfordrer FAU til å utarbeide retningslinjer sammen med skolen, slik at alle 
kan være enige om regler for akkurat sin skole. Mye vil være avhengig av miljøet rundt skolen, trafikksituasjon 
osv.  
Uansett oppfordrer vi alle foreldre til å sørge for at barna bruker hjelm når de sykler! 
 

Tilgang til arkivet over tidligere referater finner dere her: 
https://drive.google.com/folderview?id=0B7HNCsHpDuWdzVCZlhmOTZ5Umc&usp=sharing 

 
FAU sin Facebookgruppe finner dere her: https://www.facebook.com/groups/659592107407674/.  

https://drive.google.com/folderview?id=0B7HNC-sHpDuWdzVCZlhmOTZ5Umc&usp=sharing
https://www.facebook.com/groups/659592107407674/

