
REFERAT KRINGSJÅ SKOLE FAU 

MØTELEDER: JAN BRISEID (1B) 

REFERENT: VIVI MATHIESEN (4B) 

FAU-MØTE NR.:  05, SKOLEÅRET 2020/2021 

STED: NETTMØTE 

DATO/TID: 3. FEBRUAR 2021 / KL. 18 – 20 

Tilstede Klasse FAU-representant 

 1A  

x 1B Jan Briseid 

x 1C Cathrine Moksness 

x 2A Marte Braathen 

x 2B Elise Hilland 

x 2C Mari Corell 

x 3A Kristine Tonning 

x 3B Kristina Sætre 

x 3C Kristin Hofsø 

x 4A Elin Bryhni 

x 4B Vivi Mathiesen 

x 4C Bjørnar Baugerud 

x 5A Gudmund Holte 

 5B  

x 6A Ann-Kristin Novaro 

x 6B Marit Juul 

 7A  

x 7B Berit Bakke 
 

   

 

Rektor Jannicke Argren og assisterende rektor Bente Vik fra skoleledelsen var til stede under 
punkt 2. Rektor informerer og deler av punkt 6. Siste fra FAU gruppene (Elevenes 
trafikksikkerhet (trafikk/skolevei). 

1. Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent, Jan Briseid ledet møtet. 

2. Rektor informerer: 

Jannicke Argren informerte om at skolen denne uken har gått tilbake til gult nivå fra rødt. 
Rektor er glad for hvordan lærere og elever har håndtert overgangen mellom nivåer. Nå har 
skolen også noe erfaring fra i vår, så det gikk enklere. 



- Trivselsundersøkelsen på 1. – 4.trinn. 

Bente Vik informerte om trivselsundersøkelsen som ble gjennomført blant elevene i høst. 
Lærerne har gått gjennom resultatene. Støtte fra voksne, medbestemmelse, vennskap og lek 
og lekser var blant temaene som ble undersøkt. Resultatene for skolen som helhet er 
omtrent som i fjor, men på enkelte trinn er det store variasjoner mellom klasser. Dette vil 
skolen jobbe med på de aktuelle trinnene. Det var også noe lavere skår på variabler knyttet 
til om elevene følte de hadde medbestemmelse og om de gledet seg til å gå på skolen. Noe 
av denne nedgangen kan antakelig forklares av situasjonen knyttet til smittevern og 
begrensninger på hvordan elevene kan utfolde seg. 

Lærerne har diskutert resultatene og har valgt ut tre fokusområder for videre arbeid på 
skolen:  

• Trivsel  

• Trygghet og  

• Medbestemmelse 

Lærerne på de ulike trinnene har utarbeidet tiltaksplaner for sine trinn. Blant annet med 
forslagskasse hvor elevene kan komme med forslag. Erfaringene fra rødt og gult nivå 
innebærer også at skolen ser hvordan lærekrefter kan brukes fleksibelt på trinnet slik at flere 
elever får kontakt med flere voksne, og at man kan jobbe i mindre grupper. 

Det ble stilt spørsmål om skolens policy om lite lekser. Rektor poengterer at det ikke er 
leksefri, og at noe av det som er viktig med lekser er å øve inn gode arbeidsvaner og få 
mengdetrening og repetisjon av pensum. Det skal også være en progresjon i leksemendge 
slik at 6. og 7. trinn har noe mer lekser enn småskoletrinnene. Se notatet fra skoleledelsen 
"Lekser på Kringsjå skole". 

- Ungdata Jr. undersøkelsen for mellomtrinnet –  

Rektor informerte om Ungdata Jr. undersøkelsen for mellomtrinnet. Kringsjå var med for to 
år siden sammen med skolene i Nordre Aker. Dette er noe annet enn en trivselsundersøkelse 
for skolen fordi den favner bredere, blant annet dette med forventningspress de unge står 
overfor på og utenfor skolen. Undersøkelsen blir gjennomført av bydelen. Skolen får 
resultater for bydelen og for skolen. Kringsjå vil legge frem resultatene for FAU og 
klassekontaktene også. 

- Prosessen videre med skolehagen 

Skolen jobber videre med skolehagen og er litt utålmodige på å se resultater. Samtidig er det 
fremdrift i arbeidet med skolegården. Det skal bli lagt granittblokker rundt ballbingen og 
etableres et stakittgjerde. Vil bruke noe jord fra "Galdhøpiggen" til å lage en kjøkkenhage. 

Rektor sier de ønsker en så normal 17. mai feiring som mulig, og vil samarbeide med FAU for 
å legge til rette for dette. 

 



 

- Elevenes trafikksikkerhet (trafikk/skolevei) (se også sak 6) 

Cathrine Moksness legger frem arbeidet i trafikkgruppa, se mer om dette nedenfor. Hun gir 
honnør til rektor som har bidratt til å fronte saken utad og hennes støtte til å bygge bro over 
Sognsveien for at skoleveien skal bli trygg. En bro vil gjøre det mulig å etablere en ny bilfri 
adkomst til skolene.  

Rektor er, som FAU ved skolen, svært bekymret for skoleveien til barna. 
Hun støtter alle innspillene som ble behandlet i bystyret, og er i tillegg bekymret for bilveien 
inn til Elverhøy og Kuben, spesialskolen og avdelingen som ligger innerst på skoleområdet:  

Per i dag er det ikke tilrettelagt for at skolebarna kan bevege seg bilfritt mellom de tre skolene. 
Elevene deler gangveien med biler og drosjer som kjører skolebarn til Elverhøy skole. Det er 
naturlig at det blir etablert en bilfri adkomst til skolen, ved en eventuell gang- og sykkelsti og 
fortau, og/eller at adkomsten til skolene flyttes i forbindelse med at en gang- og sykkelbru 
over Sognsveien blir etablert, slik også forslaget fra FAU er 

Se brev fra rektor til FAU av 08.01.21. 

https://nab.no/nyheter/rektor-ber-om-bru-over-til-skolen/19.22969 

2. Valg av vara, 2. og 3.vara til driftsstyret 

Driftsstyret til skolen har en overordnet rolle der foreldrene har en representant. Jan Briseid 

sitter i driftsstyret. Det er behov for tre vararepresentanter. FAU valgte Cathrine Moksness 

som første vara, Vivi Mathiesen andre vara og Bjørnar Baugerud tredje vara. 

3. Skolens tiltak og forberedelser til rødt nivå  

FAU undersøkte om det var mulig å låne lokaler på NIH for at 6. og 7. klasse også skulle 

kunne ha undervisning på skolen under rødt nivå. Dessverre var ikke dette mulig. FAU 

diskuterte om vi skal gi tilbakemelding til skolen på hvordan rødt nivå er håndtert. Det ble 

foreslått at det burde gjennomføres en evaluering av skolenes håndtering av rødt og gult 

nivå fra sentralt hold.  

• Bekymring til rektor fra FAU knyttet til at fra 6. og 7. trinn ble sendt på hjemmeskole 

når det var usikkert hvor lenge rødt nivå ville vare. FAU ønsker at skolen har en 

beredskap for rødt nivå som sikrer at 6. og 7. trinn også kan få undervisning på skolen 

eller i alternative lokaler. 

• Skolen burde hatt en beredskap på hvordan de håndterer overgang til rødt nivå så vi 

neste gang ikke trenger en fridag til forberedelse. 

• For at elever skulle få gå på AKS måtte foreldre i samfunnskritiske funksjoner levere 

melding som var undertegnet av leder. Det opplevdes som veldig byråkratisk. Kan 

skolen gjøre dette på en enklere måte? 

• Flere positive tilbakemeldinger på skolens tiltak fra foresatte på trinn 1-5  

https://nab.no/nyheter/rektor-ber-om-bru-over-til-skolen/19.22969


 

4. Bruken av Teams for de minste elevene (Kristine 3a) 

Teams ble fjernet fra læringsbrettet etter at noen elever opplevde å få slemme 
kommentarer og å bli hacket. Det ble brukt under hjemmeskolen, men har begrenset 
"nyttefunksjon" når det ikke lenger er hjemmeskole. Det ble mest brukt til kommunikasjon 
mellom elevene.  

• Spørsmål til rektor om hvordan Teams er tenkt brukt og om det skal være på 
læringsbrettet eller ikke. 

5. Info vedr 'lokkemann' og eventuell informasjon fra skolen 

Dette er en politisak og er politiet er varslet. Politiet fant imidlertid ikke noe håndfast 

denne gangen. Ettersom det ikke ble noen sak nå, kommer det ikke noe informasjon om 

dette fra skolen. Skolen har en politikontakt de kan kommunisere med, og få bistand om 

det eventuelt skal kommuniseres ut noe fra skolehold. 

6. Siste fra FAU-gruppene – ansvarlige for respektive grupper informerte 

Arbeidsgrupper Ansvarlig 

AKS – skolefritidsordningen 

Ikke noe nytt nå 

 

Elise Hilland (2B) 

Elevenes trafikksikkerhet (trafikk/skolevei) 

Gjennomslag for trygg skoleveisaken og 
barna vant! Det er nedlagt et betydelig 
arbeid både fra representanten i FAU og med 
støtte fra rektor i denne saken. 

Bystyret ber byrådet om følgende: 

1.  Å sette ned farten til 30 km/t i 

Sognsveien, på hele strekningen fra 

rundkjøringen ved Carl Kjeldsens vei 

til Sognsvann. 

2. Å faglig vurdere mulighetene for å 

anlegge en bru, gang- og sykkelsti, 

som sikrer og tilrettelegger for at barn 

og unge kan sykle og gå trygt til 

skolen over Sognsveien, og melde 

tilbake til bystyret på egnet vis innen 

utgangen av 2021. 

Cathrine Moksness (1C) – Kringsjå siden 
Marte Braathen (2A) – Gaustad siden 



3. vurdere å etablere fartsdempere som 

sikrer at farten faktisk reduseres, og 

melde tilbake til bystyret på egnet vis 

innen utløpet av 1. kvartal 2021. 

https://nab.no/da-er-farten-banket-
gjennom/19.23049 

Se vedlegg: Protokoll fra vedtaket i bystyret. 

Rundkjøringen ved Sognsveien og Carl 
Kjeldsens vei er også en del av trygg 
skoleveisaken. 

 
Skolegrenser (SUSNA) 

Har vært i kontakt med Utdanningsetaten og 
Ledelsen på Nordberg skole om 
ungdomsskoletilhørighet for Kringsjå. Det var 
spørsmål om hvorvidt den forsinkede 
byggingen av ungdomsskole på Voldsløkka 
ville ha ringvirkninger. Det er ikke noe som 
tilsier endringer for Kringsjåelevene. De skal 
fremdeles ha tilhørighet til Nordberg. 

Nordberg har 25 plasser ledig på neste års 8. 
trinn.   

Ann-Kristin Novaro (6A) 
Vivi Mathiesen (4B) 

Driftsstyret 
Noe lavere ramme på skoledrift, og samtidig 
litt høyere lønnsutgifter, betyr noe smalere 
budsjett 
Noe høyere framme til bygg pga vedlikehold 
av dører og døralarmer.  
AKS ønsker litt større tilskudd for å kunne 
tilby mat 4-5 dager i uka, mot dagens 2 
dager.  

Jan Briseid (1B) 

Skolemiljøutvalget, elevenes trivsel (SMU) 

Elevene er blant annet opptatt av utvikling av 
skolegården. 

Skal diskutere Trivselsundersøkelsen på neste 
møte og i elevrådet. 

Saken vedr skolepatrulje og hjertesoner 
følges opp 

 

Mari Corell (2C) 

https://nab.no/da-er-farten-banket-gjennom/19.23049
https://nab.no/da-er-farten-banket-gjennom/19.23049


Elevenes utemiljø 
(skolegård/sykkelparkeringer) 

Det er plan for å sette opp basketstativer. 
Følges opp med Undervisningsbygg som skal 
innhente et tilbud på fast dekke. Skal på plass 
før sommeren. 

Ønsker innspill på hvordan skolegården kan 
utformes. Er veldig takknemlig for bistand fra 
en forelder som har planlagt mange 
skolegårder tidligere. 

 

Karen Helene Sendstad (1A) 
Kristin Hofsø (3C) 

Temamøter/foreldreforedrag 

Mulig temaforedrag fra Barnevakten.no om 
barn og mediebruk i form av et digitalt 
foredrag på 1 time. Evt. i to omganger; ett for 
småskolen og ett for 5.-7. klasse. 

Bolteløkka skole har hatt dette og foreldre 
var veldig fornøyde. Barnevakten.no er også 
populær og må bookes i god tid. 

 

Marit Juul (6B) 

Arrangere skoletilstelning på 17. mai (3. 
klasse) 

Foreldrerepresentantene for Osloskolen skal 
møtes for å diskutere muligheter. Har dialog 
med rektor. Ønsker å planlegge for en mest 
mulig normal 17. maifeiring på skolen.  

 

Kristine Tonning (3A) 
Kristina Sætre (3B) 
Kristin Hofsø (3C) 

 

7. Eventuelt 

FAU har sendt inn skriv signert FAU på Kringsjå og Nordberg, samt AKS på Kringsjå, til NIH, 

kulturministeren, NIF og Stortinget om skøytebanen på NIH. 

• Spørsmål til rektor: Kan alle ytterdørene på skolen nummereres eller navnes på en 

måte slik at det er lettere å vite hvor man skal som ny forelder eller når barna skal til 

et nytt klasserom. 

 

Neste møte er onsdag 3.mars kl 18-20. Innsending av saker før onsdag 24.februar. 

  


