
FAU-møte onsdag 30.03.22 kl. 18-20 
 
Møteleder: Jan Briseid (2B) 

Referent: Anne-Kristin Wadahl (7B) 

FAU møte nr. 9 for skoleåret 2021/2022 

Sted: Personalrommet, Kringsjå skole  

 

Klasse FAU representant 

1A Wilhelm Bjølseth 

1B Lars Christian Bråten 

1C  

2A  

2B Jan Briseid 

2C  

3A Marte Braathen 

3B  

3C Jens Christian Holm 

4A Kristine Tonning 

4B  

5A Kirsti Bull 

5B Vivi Mathiesen  

6A Stine Bakkejord 

6B Marit Ottestad 

7A  

7B Anne-Kristin Wadahl 

 
1. Godkjenning av innkalling 

Ok 

 

2. Siste fra skole/rektor 

Rektor og undervisningsinspektør Hanne Sønju presenterte Elevundersøkelsen for FAU. 

Denne undersøkelsen tas på høsten i 5-7 klasse, og alle spørsmål blir gjennomgått slik at 

elevene forstår hva de skal svare på. Det var 98% svar. Tross covid19 og nedstenging er 

tallene gode og viser undersøkelsen lite forskjeller sammenlignet med tidligere år. Tallene 

kan brytes ned på klassenivå slik at de kan jobbe aktivt med klasser som eventuelt har noe 

større avvik enn totalen.  

 

3. 17.mai 

 

Roller/arbeidsoppgaver:  

Leder for 17.mai komiteen Marte Braathen redegjorde for status i forberedelsene. Alle roller 

og arbeidsoppgavene begynner å fylles med navn. Alle settes opp på en rolle, så er det opp til 

den enkelte å bytte innbyrdes.  



 

Utstyr: 

Det er behov for en ny fryser (iskremdisk) med hjul da den gamle må kasseres. FAU dekker 

ny fryser på 300 liter. Representant for 4A følger opp denne.  

 

FAU vedtok at det bør kjøpes inn storkjøkken pølsekokere for å gjøre det enklere å holde 

pølsene hele og varme. Repr. for 3C og 7B sørger for dette.  

 

Matvarer mm:  

Det sjekkes opp muligheten for at FAU får et org. nummer og kan få et handlekort på 

Storcash. Hvorvidt de kan handle gjennom skolen på «storcash» for rimeligere priser eller om 

vi må handle på Kiwi Kringsjå. Dette gjelder pølser, tilbehør og iskrem.  

 

Premier:  

Ligger mange premier i rest til bruk (vannpistoler). Ellers mottas gjerne fine ting som kan 

brukes til større premier i konkurranser. Vi ønsker å unngå profilerings «søppel».  

 

4. FAU kommende skoleår 

 

Etter 2 år som FAU leder går Jan Briseid av. Er det noen som kunne tenke seg rollen, si fra til 

Jan eller en FAU representant. Ellers bør FAU representant fra de ulike trinnene være klart 

før sommeren, med unntak av 1. trinn og 4. trinn (4. trinn slås sammen til to klasser)  

 

5. Skolesvømming  

Her er lenken til svømmekurs i sommerskolen  

https://sommerskolenoslo.no/svomming-8-10-trinn-3/ 

 

6. Gruppene informerer 

 

o Aks (Aktivitetsskolen) 

Samarbeid FAU og AKS 
Hvordan skal man sikre kontinuitet i samarbeidet mellom FAU og AKS er det mulig å lage en ordning 
som er relativt fast slik at nye FAU-ere lett kan hoppe inn i rollen og hva ønsker man å få ut av 
samarbeidet mellom Aks og FAU? 

• Kan vurdere en referansegruppe som kan være med å evaluere forslag til feks. nye 
aktiviteter fra AKS. (løst diskutert som mulighet) 

  

• Forslag om at AKS og AKS-ansvarlig i FAU har to status møter i året: En i oktober og en i 
februar/mars. 

 
Inga informerer om heltid/deltid 

• gratis kjernetid for 1 klasse i år. 

• gratis kjernetid for 1 og 2 klasse til neste år. 

• Det har under koronatiden vært en negativ utvikling med flere deltidsplasser og derfor 
mindre inntekt. Utgiftene til Aks er i stor grad like høye når barna har deltidsplasser eller 
fulltidsplasser. AKS forsøker likevel å tilrettelegge og planlegger aktiviteter best mulig 

https://sommerskolenoslo.no/svomming-8-10-trinn-3/


uavhengig av heltid/ deltid. Når flere trinn får dekket opphold i kjernetiden vil det kanskje 
bedre økonomien.  

  
Nettsiden - engelsk: 

• Kringsjå burde også ha informasjonen tilgjengelig på engelsk. Info er nå direkte linket til 
Osloskolen.no der informasjonen er på Norsk, fordel om også den engelske versjoner hadde 
vært en direkte link. Aks har spilt inn til Osloskolen at informasjonen også bør publiseres på 
engelsk. 

• AKS gjør en vurdering av hvordan Kringsjå/AKS best kan tilgjengeliggjøre info også på 
engelsk.   

  
Skjermtid / data:  

• Noen foreldre har reagert på skjermtid som aktivitet. Aks har oppdatert sine retningslinjer 
om skjermbruk og Aks/skolen (baseledere og lærere på teamet) har ukentlige møter hvor det 
er mulig å avklare rundt ukeplanen og dermed unngå at det er skjermtid begge 
steder. Skjermtid er i 20min + ved spising (på fredager). Skjermtid settes aktivt på ukeplaner 
for at foreldre skal ha mulighet til å tilpasse øvrig skjermbruk den dagen. 
 

• tre typer skjermbruk:  
1 - krise (noen hår slått seg vrang, stukket av osv.) – (Dette er ikke noe som legges opp til 
men kan forekomme, for eksempel i kohortene)  
2 - fellesaktiviteter Film og popcorn osv. 
3 - bruk av læringsbrett (3 og 4 klasse får lov til dette på fredager i 20 min). 
 

• AKS samlet tidligere inn læringsbrett på noen trinn. Kan bli aktuelt å gjøre det igjen, men det 
oppleves ikke at disse taes opp fra sekken på AKS tid i særlig grad.  

 

• Foreldre oppfordres til å kontakte Inga dersom de lurer på noe spesifikt om skjermbruk o.l. 
 
Uønskede apper: 

• Disse såkalte uønskede appene det er snakk om er nettsider som elevene bokmerker og lager 

en snarvei for på "hjem"-skjermen. Dette får et ikon på seg, som fort kan se ut som at 

elevene har lastet ned en app. Elever har ikke mulighet til å laste ned apper, men kan lage 

snarvei ikoner som ser ut som apper. Snarveiene kan slettes. Dersom det likevel skulle være 

noe muffens som kan fremstå som uønskede apper o.l. på Paden: foreldre bes ta skjermbilde 

av uønskede ting på læringsbrettet og sende til Data-Daniel. 

 
Klubber/aktiviteter: 

• Har en variasjon i aktiviteter mellom frilek, sporadiske aktiviteter og eventer. 

• Positivt med påmeldingsaktiviteter 

• Bra med miks av faste og frie aktiviteter (klubber som er faste er fint for å kunne blande 
klasser og trinn igjen. 

• Økning av aktiviteter etter påske. 

• Ulike hensyn å ta ved planlegging av aktiviteter da noen klubber tar mange ressurser. 
Aktiviteter for hele klasser er positivt da dette kan få med de som i utgangspunktet (tror) de 
ikke vil være med. 
 

Informasjon til foreldre: 

• AKS informerer foreldre første skoledag (AKS er med på foreldremøter). 
 
 



Kjøp av ekstra AKS-opphold i ferier for halvtidsplasser: 
Det har blitt etterspurt tydeligere informasjon om kostnad og påmelding for halvtidsplasser som 
ønsker å kjøpe flere timer i ferieuker. AKS melder at det ligger informasjon om dette på skolens 
hjemmeside. Fristen for påmelding er 30 dager før den aktuelle ferien og prisen er ulik for de ulike 
prisgruppene. Pris oppgis individuelt når man tar kontakt med skolen og ønsker dette. Prisen er 
basert på timepris for en gjennomsnittlig måned i den prisgruppen man er i.  
 

o Trafikkgruppe 

Intet nytt i forhold til overgang Sognsveien.  

Intet nytt ift. tiltak mot bilkjøring på gangvei fra Nordbergveien til Gaustadveien.  

Det vil tas opp med vaktmester om eierforhold p-plassen til skolen i forhold til om hun kan sørge for 

merking av fotgjengerovergang på p-plassen ved skolen fra snarveien som kommer ut av skogen. 

Oppmaling av overgang vil skje etter feiing av p-plass og skolegård 13.april.  

 

o SUSNA 

Intet nytt, ikke vært møte siden sist.  

 

o Driftsstyre 

a) Skolens elevkapasitet og behov fremover 

- Det skal etableres 95-100 nye familieboliger på studentbyen på Kringsjå, med byggestart i sommer, 

og planlagt ferdigstilling høsten 2023. Familiene/studentene her kan bo maks fem år i leilighetene før 

de flytter videre, noe som får betydning for skolemiljø, nærmiljø og organisering. Samtidig er det 

planlagt riving av familieboligene i Sognsveien 102. 

b) Kommunerevisjonens kartlegging av tilbudet til elever med omfattende spesialundervisning i 

ordinært skoletilbud 

- Kvaliteten på tilbudet til elever med spesialundervisning i alle fag og alle timer 

- Utdanningsetatens oppfølging av grunnskoler med elever som har fått avslag på søknad om 

spesialskole eller spesialgruppe 

- Skolens samarbeid med andre instanser i Utdanningsetaten og med bydelen 
- Særskilte utfordringer for skolens tilbud til disse elevene 

c) Elevundersøkelsen (høsten –21)  

 

o SMU (Skolemiljøutvalget) 

Skolehagen 

3 lærere gått på kurs. 4. og 6. trinn sår frø og grønnsaker etter ny jord er lagt.  

 

Akebakken/Galdhøpiggen 

FAU ønsker at denne skal bestå, fint med fysiske utfordringer i forhold til utvikling av fysiske 

ferdigheter og kroppskontroll. Mulig det blir regler om stenging av haugen når det er «rein hålke» 

føre.  



Lekevenn  

Dette gjelder 5., 6. og 7. trinn. De har rosa vester og ansvar for å sette i gang leker.  

 

Fotballer 

Det vil gås til innkjøp av flere fotballer.  

Innemiljø 

Clean & green – ryddighet av klasserom 

 

o Utemiljø 

Gruppa jobber med å få noen benker og så noe gress på utvalgte områder.  

 

o 17. mai-gruppa 

Se over i eget punkt. 

 

7. Eventuelt 

Smartklokker og AKS/Skole 

Smartklokker skaper mye ekstra krøll, kommunikasjonsmessig og støymessig. Smartklokker må være 

avslått mellom 8:30-16:00 (eller til man går hjem fra AKS). Foreldre skal uansett ikke ringe eller sende 

beskjed om hjemgåing fra AKS til smartklokker, dette skal gå gjennom beskjed til AKS.  

 

Foreldreundersøkelsen 

Husk å fyll ut denne og send inn.  

 

Sommerskolen 

Husk påmeldingsfrist til sommerskolen 8.april - https://sommerskolenoslo.no/1-7-trinn/ 

Innspill til neste møte:  

 

1. Skade nettbrett 

Har barnet ditt eller noen du kjenner fått et nettbrett fra skolen? Eller de får det kanskje snart? Hvert 
år opplever foreldre å få skyhøye pengekrav om barnet har hatt et uhell med læringsbrettet.  
 
Noen foreldre forteller om regninger på opp mot 3000 kroner. Jussen er klar på dette punktet, og så 
lenge skaden skyldes et uhell så kan ikke barna holdes ansvarlig. De minste barna vil neppe kunne 
holdes ansvarlig uansett, sier forbrukerjurist Thomas Iversen i en pressemelding fra Forbrukerrådet.  
 
Hans enkle tips hvis du får et krav fra skolen er å ikke betale før du har 
- spurt barnet hva som har skjedd og  
- bedt om begrunnelse fra skolen 
 
Det er kun unntaksvis at barnet har handlet slik at skolen kan kreve at barnet eller foreldrene 
erstatter nettbrettet eller betaler en egenandel. https://www.forbrukerradet.no/siste-nytt/ikke-
betal-kravet-fra-skolen/  
 

2. Info om australsk modell i forhold til mottak av nye elever (og foreldre) fra andre land 

Kulturfortelling og informasjon om landet sitt 

https://sommerskolenoslo.no/1-7-trinn/
https://www.forbrukerradet.no/siste-nytt/ikke-betal-kravet-fra-skolen/
https://www.forbrukerradet.no/siste-nytt/ikke-betal-kravet-fra-skolen/

