
Referat fra FAU-møte 08.02.16 

Tilstede: Kjetil Gjønnes og Even Guttormsen 1a, Line Wesley-Holand 1b, Jørgen Carling 2b, Annette 

Gauslå 2c, Camilla Øberg 3a, Inger Marie Z. Zongo 4a, Thale Moen 4b, Jenny Skagestad 4c, Gaute 

Storsve 5a, Jan Henrik Wang 5b, Tove Christiansen 6a, Knut A. Nygaard 6b, Anniken Aschim og Janne 

Giskegjerde 7b, Kirsti Norman Strand 8a, Aud H. Halvorsen 8a, Sigrid Haugen 8b, Cecilie Schoder 9a, 

Sigbjørn Windingstad, Skolemiljøutvalget. 

Referent: Line Wesley-Holand 

Sak 1. Innkalling 

Ingen kommentar 

Sak 2. Referat  

Ingen kommentar 

Sak 3. Strategisk plan ved rektor 

Olav ville orientere om tre saker før han gikk inn på strategisk plan. 

3.a Luftforurensning på skolens uteareal 

Olav informerte om at han har vært i kontakt med Bymiljøetaten og fått bekreftet at det er ingen 

umiddelbar helsefare for barn og voksne med normal helsetilstand på skolens adresse. 

Biermannsgate. Det er ikke nødvendig for astmatikere å være inne, men det anbefales redusert 

uteaktivitet. Unntaksvis ved svært stabilt vær med lite vind, men skolen er plassert slik at det ikke er 

stor fare.  

Rektor vurderer derfor at det ikke er nødvendig med tiltak, men tar individuelle hensyn i samarbeid 

med lærere/foreldre. Biermannsgate er i begrepet «sentrum» og det kan abonneres på varsel. 

3.b Trafikksikkerhet 

Rektor har sendt ut ranselpost med oppfordring om å ta hensyn ved kjøring til skolen. Informasjonen 

legges også ut på skolen hjemmeside (gjort). Det er også gjennomført en «barnetråkkundersøkelse» 

der elevene tegner på kart hvor de føler seg mest utrygge. Elevene er usikre rundt bygget og det kan 

ha sammenheng med trafikksituasjoner ved levering/henting.  

Det ble stilt spørsmål om rektor har fått svar fra Bymiljøetaten vedrørende situasjonen ved porten. 

Rektor har purret, men ikke fått svar. Det ble anbefalt fra FAU å følge opp. Det ble også stilt 

spørsmål vedrørende hva som skjer med sykkelparkering – om det er midler til flere og bedre. Om 

dette kan nevnes til Bymiljøetaten. Rektor bekreftet at det ikke var tatt med tidligere til 

Bymiljøetaten, og noterte at det burde med.  

Jenny Skagestad informerte om at Oslo kommune har et eget sykkelprosjekt og vil sjekke opp 

muligheter om midler fra dette.  

3.c Elevundersøkelsen 

Rektor har hentet ut svar fra elevundersøkelsen som gjennomføres årlig fra 5.trinn og oppover. Ved 

elevundersøkelsen stilles det blant annet spørsmål vedrørende: Trivsel, støtte fra lærer, støtte fra 

hjemmet, læringskultur, elevmotivasjon, elevdemokrati, felles regler, mobbing, fysisk miljø, relevant 

innlæring.  



Generelt er det ganske liten endring i år sammenlignet med utviklingen de siste tre årene. «Praktisk 

opplæring» har størst positiv endring ellers lite endring. «Elevdemokrati/medvirkning» har gått opp. 

«Trivsel» ligger stabilt og på samme nivå som Oslo og Norge. Det er få områder skolen skiller seg fra 

snittet i Oslo.  

På spørsmålene om «mobbing» bruker skolen mye tid. Her tase det ut rapporter på svarene som går 

tilbake til lærere og elevråd for diskusjon (svarene er anonyme). Rektor stiller også spørsmål til 

lærere om hvem de tror det kan være som har krysset «ja» ved mobbing for å sette inn tiltak.  

Skolen ligger på et snittall på 4,7 (skalaen går til 5). Fra 5.te – 10.ende er det elever som svarer at de 

blir mobbet, det vil si at skolen ikke er mobbefri. Rektor mener det her er viktig å finne ut av 

situasjoner da opplevelsen av mobbing kan være relativ – på en skole med høyt konfliktnivå vil 

mobbing «forsvinne» og vice versa. Rektor understreket at skolen jobber med mobbing.  

Det ble stilt spørsmål til om skolen kan kommunisere mer rundt foreldrenes rolle i nasjonal plan mot 

mobbing.   

3.d Strategisk plan 

Rektor informerte om at Strategisk plan er vedtatt i driftsstyret. Strategisk plan er i korthet politiske 

føringer til utdanningsetaten som legger premissene for skolene innenfor:  

1. Grunnleggende ferdigheter + basisfag 

2. Tilpasset opplæring (få fullført) 

3. Læringsmiljø 

4. Aktivitetsskolen 

Det er satt nye satsningsområder innen matematikk. Utdanningsetaten gir veiledende hjelp og 

lærere fra 5-7 trinn er meldt på. Lærer ved 1-3 trinn får veiledning i TIEY. Trivselsvakter i 

friminuttene er vellykket så det skal skolen fortsette med. Det vil også arbeides mer med jobbing på 

tvers av trinn. Det ble stilt spørsmål til om tiltakene blir gjort tilgjengelig da disse oppfattes som 

tillitsvekkende av de som har sett dem. Rektor samtykket i å legge dem ut på skolens hjemmeside. 

Måltall vil han ikke si noe om med den begrunnelse at de ikke kommuniserer så godt.  

Skolen har i tillegg tiltaksplanen «Bestå ungdomsskolen» hvor målet er at elevene skal ha mulighet 

til å komme inn på den videregående skolen de ønsker (karakter bedre enn 1 eller 2). Arbeidet 

starter allerede på barneskolen. Det gjennomføres samtaler med elever i faresoner på 

ungdomstrinnet for å høre hva som motiverer. Tiltaksplan vedlagt referat. Det ble påpekt at 

ungdomskolen skal vare ut 2019 og stilt spørsmål om hvordan det arbeides med å bevare trykket for 

disse elevene. Rektor påpekte at det kommer nye signaler gjennom skolebehovsplanen annen hvert 

år og at signalene svinger veldig, det er derfor dessverre enda ikke mulig å legge plan for 2019. 

Rektor fortalte også at han ikke har opplevde noen lærerflukt og at det kommer flere spørsmål rundt 

dette fra FAU enn fra lærerne.  

Sak 4. Halvårsrapport fra Skolemiljøutvalget  

Sigbjørn informerte om at Skolemiljøutvalget arbeider med å sikre fysisk og psykososialt læringsmiljø 

ved skolen. Skolemiljøutvalget har fire møter i året og består av ledelse og ansatte ved skolen, elever 

og foreldre. Utvalget tar tak i utfordringer som dukker opp og arbeider med tiltak.  Eksempelvis har 

utvalget fått med fokus på kantinen til ungdomstrinnet i strategisk plan. Fremover vil utvalget 

arbeide med å heve foreldredeltagelse eksempelvis ved dugnad på ballbane. Utvalget vil gjerne ha 

mer tid ved neste møte, punkt videreføres. Halvårsrapport vedlagt.  



Sak 5. Eventuelt 

Ingen saker meldt inn på forhånd, men det ble snakket om forslag til hva penger fra 17.de mai skal 

brukes til. Punktet føres opp til neset møte.  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Referater fra trinngruppene: 

1.og 2. trinn:  

Sak 1. Møte med AKS 

Gruppa har samlet inn meny og aktivitetsplaner fra en rekke andre aktivitetsskoler og gjennomgikk 

flere av disse i gruppa. Det er enighet om at måltidstilbudet generelt er på et lavt nivå. Det er større 

sprik i aktivitetstilbudene, spesielt de eksterne tilbudene det er tilrettelagt for i AKS-tiden. Annette 

undersøker nærmere med Grünerløkka skole i hvilken grad deres eksterne aktiviteter er subsidiert. 

Annette har fått møtedato 03.03 kl 15 med AKS (imidlertid endret etter møtet til 10.03 kl 15.) 

Annette sender utkast til agenda til gruppa i tide så gruppa kan sende til klassene for høring.  Det ble 

enighet om å fremme forslag til Aks om å samle aktivitetsplan og meny i ett dokument.  

Sak 2. Trafikksituasjonen 

Trafikknotat fra rektor ble diskutert og det ble fra flere påpekt av de savnet positiv indikasjon. 

Annette beklaget at brevet gikk ut før gruppa fikk diskutert innholdet. Det ble enighet om at teksten 

eventuelt kan justeres i informasjonen som ligger på skolens nettside.  

Det ble enighet om å lage en poster som henges på skoleporten som en vennlig påminnelse til 

foreldre som kjører til og fra skolen. Kjetil finner frem poster han har erfaring med fra barnehage og 

sender forslag til gruppa. Kjetil sender også forslag til brev om tidsbestemt «parkering forbudt» skilt 

til kommunen på høring i gruppa.  

Det ble diskutert om vi skal ha en kampanjedag hvor vi deler ut lapper og eventuelt boller til de som 

kommer om morgenen med bil, men ikke besluttet. Dette diskuteres videre i neste møte. 

3. og 6. trinn: ikke levert referat. 

4.og 5.trinn:  
Tilstede: Inger Marie 4a, Jenny 4c (ref), Gaute 5a, Jan Henrik 5b 
 
17.mai-arrangement i skolegården 
- Tid: Kl.14:30-16:30 + rigging før og rydding etter 
- Ansvarsfordeling per klasse: se utsendt referat og malen i excelark.  
- 2-3 skift med foreldre på hver post 
- Alle tar med kaker 
- Inger Marie har sjekket om muligheten for å selge is på skolen. Skolen har ikke egnet 
fryser, så dette har vært savnet tidligere år.  
Diplom is kan muligens levere/fremskaffe (kanskje må vi hente selv) isoporkonteiner med is etc. Inger Marie må 
kontakte firmaene i mars-april for å få avklart mulighetene. 
(Hennig Olsen/Kiwi har evt utlån av fryser.) 
- Underholdningen: Be om innspill fra musikklærerene, teater, dans, Sagene grand prix etc 
- Jenny tar med pc med alle maler og dokumenter på neste trinnmøte for å kunne planlegge 
bedre 



 
Inneklima:  
- Trinngruppa har fått beskjed om at inneklimaet overvåkes av skolen/Undervisningsbygg og 
at status er tilfredsstillende. 
 
Utemiljø:  
- FAU savner lyskastere med bevegelsessensorer i skolegården for å øke bruken av de nye 
lekeapparatene på kveld/helg, og for å unngå dopsalg i sommerhalvåret. Jenny kontakter 
Undervisningsbygg for å etterspørre dette. (Status: epost sendt, venter på svar). 
- Sykkelparkeringen i skolegården har for lite kapasitet med kun 30 plasser til mange hundre 
potensielle brukere. Med de nye reglene om at det er foreldrene selv som skal vurdere om 
barna skal kunne sykle til skolen kan det ventes en økning i antall syklende til våren. Det er 
derfor viktig å oppgradere sykkelparkeringsplassen for å invitere til økt sykling til skolen. 
Jenny kontakter Sykkelprosjektet i Oslo for å be om tilskudd til sykkelparkering. (Status: 
Epost sendt, venter på svar) 
 
Nytt tema som ble tatt opp: Tilpasning av faglig innhold til skoleflinke elever:  
- Det er mange som har erfaring med at lærerne ikke har kapasitet til å følge opp elever som 
ligger foran sitt forventede nivå. Foreldre må ofte trykke på for at elevene skal få nye 
utfordringer. Lærerne gir elevene bøker til neste klassetrinn, men foreldre må følge opp 
selv. Er det mulig å lage grupper på tvers av klasser og trinn etter faglig nivå? Det er noen 
eksempler på at 8.klassinger går i matteklasse med 10.klasse, men går da glipp av andre 
timer, feks KRLE. 
- Gaute etterspør fra skolens ledelse hvordan de jobber med dette temaet, og ber FAU-
styret om å ta opp som sak i neste FAU-møte.  
- Gruppa sjekker med Utdanningsetaten og Utdanningsdirektoratet om det finnes noen 
gode erfaringer som Sagene kan benytte seg av. 
 

7. og 8. trinn: 
 Tema for dette møtet var Internasjonal matfest til høsten. 
  
Dato for arrangementet er torsdag 1. september kl. 16.30-18.00. Datoen er avklart med skolen. I 
tilfelle regn, bestiller vi begge gymsalene, men det beste er å holde arrangementet utendørs. Derfor 
håper vi at FAU går til innkjøp av partytelt. Kjøreplan og dokumenter fra i fjor er mottatt fra Helga 
Glomnes, og distribuert til alle klassekontaktene på 7. og 8. trinn. Vi gikk gjennom dette på møtet, og 
fordelte noen av oppgavene som kan gjøres nå. Avventer avklaring vedr. Kulturforum og evt. 
mulighet for bidrag til underholdning som i fjor. 
 

9. og 10. trinn: ikke gjennomført trinnmøte grunnet sykdom. 


