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Til: Alle klassekontakter og vararepresentanter skoleåret 2014-2015 

 

Referat møte i FAU på Sagene skole 
 
Mandag 2. Februar kl. 18.30 
Sted: Personalrommet, 2.etg, Sagene skole 

Sak 1 Godkjenning av innkalling  

Ok 

Sak 2 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Ok 

Sak 3   Skolens fokus mot mobbing og krenkende adferd 

Det har vært møte med rektor og styret. Vi opplever at skolen jobber aktivt i hverdagen og 
de holder nå på med handlingsplan som skal være ferdig i løpet av skoleåret. De setter i gang 
med trivselsledere, og vi håper at det kommer i gang nå i vår og ikke venter til høsten.  
 
Innspill; Vi må etterspørre som foreldre om hva de gjør mot mobbing i hverdagen. Man må 
se på det hele mennesket og sosial atferd.  
Det er viktig at skolen har fokus på mobbing og krenkende atferd, og det er vel så bra som 
noe fast program. 
 
Sagene er ikke en Olweus-skole, så det må fjernes fra nettsiden.  
Foreldrene MÅ få bedre informasjon om hvordan skolen jobber med dette, det må 
helhetlige beskjeder ut til alle foreldre. 
 
Rektors blogg eller Rektors hjørne på nettsiden til skolen er ønskelig, og rektor var positiv til 
innspillet. 
 

Sak 4   Skolegårdsprosjektet 

Søkt midler til å oppgradere ballbingen fra Sparebankstiftelsen, Søkt om 300 000. 
Skal engasjere foreldre ved å sende ut mail til foreldre om noen vil sette i gang dugnad på 
dette. Man vil spore opp skoler hvor foreldre har fått inn penger via dugnad og spørre dem 
om hva de gjorde. Lære av gode eksempler. 
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Sak 5  Åpningstider på AKS 

Formulerer en mail som skal ut til foreldre om de ønsker det eller ikke. Det vil koste en del å 
ha åpent en halv time til. Tips om å bruke questback - det er enklere.  

Sak 6  Eventuelt 

Skolemiljøutvalget; Annette stiller fra styret. Sigbjørn Windingstad. Lise Løndal er vara 
 
Forslag om å ha en bolleutdeling fredag 13. februar. Da trenger vi minst 10 foreldre som kan 
bake 50 boller hver og stille opp 20 minutter om morgenen. Vi må ha et lite budskap. Legges 
ut en melding på FaceBook. 
 
Renhold: det er møkkete i gymsaler og på toalettene. Renholdet virker dårlig. Annette tar 
det opp med rektor. 
 
Hvordan får vi flere foreldre med minoritetsbakgrunn til å stille på forldremøter og i FAU. 
Hovedsak på neste møte. 
 

 
Vesle-Sagene og 17. mai 
Vi ble enige om å sette i gang planlegging og fordeling av oppgaver til 17. mai på neste FAU-
møte. 
 
Vi jobber med å få laget et infoskriv om Veslesagene, men det er ikke ferdig enda. 
 
Vi ønsker å informere foreldre om mulighet for å gi penger til Veslesagene ved hjelp av 
Grasrotmidler. 
 
Vil også sende ut faktura der man selv har mulighet til å betale det man måtte ønske til 
Veslesagene. 
Lise skal lage en oversikt over hva som må gjøres i dugnadshelgene. 
Viktig at klassene blir gjort oppmerksomme på dugnadshelgen, sånn at den kan settes av. 
 
Lurt å informere om i mail eller på foreldremøte. 

 
AKS 
FAU styret og rektor må formulere presise spørsmål for en innledende spørreundersøkelse 
blant brukerene av AKS om man ønsker utvidet åpningstid. Det er ikke mulighet å endre på 
betalingssatsene, så bemanning, kvalitet og innhold kan påvirkes. Bør vurdere å bruke 
Surveymonkey 
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Trafikk 
Nå er skilting for Skole på plass! 
Cay har fått tilgang på resultater av prosjektet barnetråkk. 
Nils-Petter Bergersen fra FAU Vøyensvingen barnehage delte sine erfaringer med arbeid for 
trafikksikkerhet der. Han er bekymret for det smale fortauet ved Sandakerveien nr. 17 som 
er en del av skoleveien til mange som bor på andre side av Marcus Tranes gate. 
 
Sigbjørn peker på Klimaendringer som en endringsfaktor. Skolen bør lage en 
konsekvvensanalyse av klimaendringer, særlig med tanke på hyppige skifter mellom frost og 
tøe i vinterhalvåret. Sist uke falt frostsprengte murdeler ned fra 4.etg i Sandakerveien 29 ned 
på fortauet som benyttes av anslagsvis mange Sagene elever på vei til og fra skolen. Skolen 
ble orientert den dagen. Ellers er risiko for fall på holkeføre rundt skolen. Det er også kjent 
risiko for istapper fra skolebyggene ned på lekeområdene. 
 
Vi vet at det skal lages en bydelsvis trafikksikkerthetsplan i inneværende år. Skolen bør 
innstille ytterligere sikringstiltak ifm endrede og økte kjøremønstre i skolens nærmiljø. FAU 
retter en henstilling til Rektor om å følge opp. Trinngruppen lager et utkast til dette brevet 
og oversender FAU styret som igjen ber Rektor, som øverste ansvarlige for trygg skolevei om 
å ta en formell henvendelse til Bymiljøetaten. Dette bør være både strakstiltak og tiltak på 
lenger sikt. 
Sigbjørn viste skisse på utvidet fortau og droppsone-lommer foran skolen. Dette kunne evt 
også vært etablert som en midlertidig løsning med betongbukker, lik de som Regjeringen 
bruker for å sikre fortauene rundt sine administrasjonsbygg i hele sentrum. 

 
Nb. Alle referater fra driftsstyret og FAU-møter ligger på skolens hjemmeside 

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

