
Referat FAU-møte onsdag 2/12-20 på Zoom 
 
Tilstede: 
 

Karen Helene Sendstad 1a 

Jan Briseid, 1b 

Cathrine Moksness 1c 

Marte Braaten, 2a 

Elise Hilland, 2b (referent) 

Mari Corell, 2c 

Kristine Tonning, 3a 

Kristina Sætre, 3b 

Kristin Hofsø, 3c 

Elin Bryhni, 4a 

Vivi Mathiesen, 4b 

Bjørnar Baugerud, 4c 

Gudmund Holte, 5a 

Jørgen Osmundsen, 5b 

Ann-Kristin Navoro, 6a 

Marit Juul , 6b 

Silje Folge Bungum 7a 

Berit Bakke, 7b 

 
Invitert: Josefine og Sofie fra elevrådet 

 
  
1. Elevrådet informerte om saker rådet har vært beskjeftiget med, ved leder Josefine Oraug Rygh 
og nestleder Sofie Hoelsbrekken 
a. Har vært normal skole i høst med unntak av oppdeling i skolegården og mer fokus på hygiene. 
b. Blimeddansen, tv-aksjonen og clean&green (her har elevrådet også hatt ansvar for å sjekke 
klassene). 
c. Jubileum Kringsjå skole 
d. Tegnet opp nye aktiviteter i skolegården - 4 ruter 
e. Spilt inn hvilke bøker de ønsker seg på biblioteket  
f. Ønsker seg sykkelstativer på Gaustadsiden av skolen 
h. Ønsker at klassene skal få kasser til panteflasker 
j. Det ble påpekt at 7.trinn har nesten ikke hatt noe pubertetsundervisning, dette mener de burde 
vært på 6. trinn siden man kommer tidligere i puberteten 
k. Informerte om at det mangler poser til bind og tamponger på doene 
ii. Jubileumsuke: Har vært utsatt, gjennomføres i uke 50. Litt uklart hva som skal skje 
iiii. Skolehage? På agenda i elevrådet? Nei, ikke vært tatt oppdette skoleåret. Men kjenner godt til 
planene. 
 
2. Siste fra rektor 
 
a. Skolen har lyst til å ha en 'Bok-donasjons kasse', hvor elever kan ta med og donere bøker 
hjemmefra. Dette kan vi så supplere skolebiblioteket med, slik at utvalg og antall bøker av de mest 
populære/ utlånte øker: Ingen innvendinger, FAU støtter initiativet 



b. Skoleflagg: Skolen har gått til innkjøp av et eget skoleflagg som kan henge fast oppe. Elever fra 
elevrådet vil stå for den første flagg-heisingen. 
 
3. Vennegrupper og bursdagsfeiringer:  
Det er kommet spørsmål fra flere trinn vedrørende gjennomføring av vennegrupper og 
bursdagsfeiringer i disse smitteverntider. FAU henviser på et generelt grunnlag til nasjonale og lokale 
Oslo regler for smittevern. FAU presiserer at det er viktig å overholde smittevernreglene. FAU 
anbefaler å vente med vennegrupper til over nyttår, og så vurdere på nytt om det er forenelig med 
smittevernreglene å gjennomføre. For øvrig oppfordres til å ha god dialog på trinnene og med skolen 
om gjennomføring. 
 
Når det gjelder bursdagsfeiringer så minner FAU om å passe ekstra godt på slik at ingen elever faller 
utenfor nå som man må tenke mindre grupper på grunn av smittevernreglene. 
 
4. Luciafeiring:  
Det blir Luciafeiring i år også, men med en litt ny vri på grunn av smittesituasjonen. 
Førsteklassingene vil gå i tog utendørs forbi de andre elevene som står adskilt klassevis. 
 
5. Klasse- og skolemiljø 
Et godt klasse- og skolemiljø er viktig for elevene og er grunnlag for god læring. Det er fra tid til 
annen utfordringer på enkelte trinn knyttet til språkbruk og fysisk adferd. FAU oppfordrer til å 
inkludere et punkt på agendaen på foreldremøter hvor klassene diskuterer klasse- og skolemiljøet. 
Gjerne med utgangspunkt i skolens resultater i elevundersøkelsen.  

 
6. Oppdatering fra gruppene 
 
a. Ikke noe nytt om AKS 
 
b. Trafikksikkerhet 
Cathrine informerer: 
Tusen takk til Bymiljøetaten i Oslo kommune som har lyttet til barna og snudd! «Bymiljøetaten 
anbefaler å sette ned fartsgrensen fra 40 km/t i dag til 30 km/t...» 
Denne saken viser at det nytter å stå på og at FAU har en viktig rolle og er lyttepost i lokalsamfunnet 
og lokaldemokratiet. 
Hele saken kan leses i Nordre Aker Budstikke, se https://nab.no/nyheter/dette-mener-byraden-om-
skoleveien/19.22524?fbclid=IwAR0rMt0--
oGLDNhMFA5NDk3TSXVy9Uab6mGaqDrKDF5E_UguZXHVA_dP-wA 
 
c. Skolegrenser:  
SUSNA: FAU vil sende en e-post til rektor ved Nordberg, og spørre hvordan det ligger an med inntak 
til høsten. De vet allerede nå ca hvor store kull de har, og de har 180 plasser til kommende 8. klasse 
2021.  
Neste møte på nyåret.  

 
d. Driftsstyret 
Resultater fra Nasjonale prøver på 5. trinn og 8. trinn regning, lesing og engelsk. Resultatene 
presenteres i tre mestringsnivå. Helt overordnet så har Kringsjå klart å løfte mange fra laveste 
mestringsnivå til mestringsnivå 2.  Kringsjå skole kommer veldig bra ut i denne undersøkelsen på 
femte trinn, både sammenliknet med Oslos gjennomsnitt og nasjonalt gjennomsnitt.  Kringsjås 
elever som er avgitt til Nordberg gjør det også bra på de nasjonale prøvene på åttende trinnFAU 
følger med på at skolen også fremover har fokus på høy kvalitet.  

https://nab.no/nyheter/dette-mener-byraden-om-skoleveien/19.22524?fbclid=IwAR0rMt0--oGLDNhMFA5NDk3TSXVy9Uab6mGaqDrKDF5E_UguZXHVA_dP-wA
https://nab.no/nyheter/dette-mener-byraden-om-skoleveien/19.22524?fbclid=IwAR0rMt0--oGLDNhMFA5NDk3TSXVy9Uab6mGaqDrKDF5E_UguZXHVA_dP-wA
https://nab.no/nyheter/dette-mener-byraden-om-skoleveien/19.22524?fbclid=IwAR0rMt0--oGLDNhMFA5NDk3TSXVy9Uab6mGaqDrKDF5E_UguZXHVA_dP-wA


 
e. SMU (Skolemiljøutvalget): 
Ingen møter så langt denne høsten, da utfordringen har vært å få tak i en politisk representant til 
utvalget. Har løst seg nå, og neste møte er 16.desember. 

 
f. Skolegård 
Det har vært befaring i skolegården med assisterende rektor, vaktmester, undervisningsbygg og 
representanter fra FAU for å finne egnet sted for plassering av basketballstativer.  
Det gjenstår noe arbeid før stativene kan settes opp, f eks må det bestemmes type underlag. 
Det er også planlagt å etablere en hinderløype. Montering av løypen kan først skje til våren. Fortsatt 
noen avklaringer fra undervisningsbygg som gjenstår. 
 
g. 17.mai-komitéen 
Kommer tilbake på nyåret, da med første møte. Må uansett avvente hvilken form feiringen blir. 
Kristin Hofsø (3C) har tatt på deg ansvaret som leder – bravo! 
2. klasse har ansvar for lekene, og trenger ressurs fra hver av klassene. 
 
7. Kommunalt foreldreutvalg i Oslo (KFU) 
a. Oslo KFU ønsker gjerne at noen frivillige FAUere fra ulike skoler kan danne en arbeidsgruppe som 
kan diskutere gjennomføring av alternativ 17. mai. Gruppen kan komme med innsikt og gode forslag 
som kan deles med resten av skolene. Meld interesse til .b. Mobbeombudet er bekymret for at 
systemet for oppfølging av elevenes psykososiale miljø er svekket. Det er fire hovedpunktene for 
debatten i media: 1. Faglig utvikling for elevene, 2. Godt system for psykososialt miljø, 3. Klar retning 
og ledelse i toppledelsen i Utdanningsetaten; og 4. Ledergruppens lønnsnivå og organisering. KFU-
møtene er digitale nå.c. Se klasselister under eventuelt  

 
8. Foto 
Skolen vil ta ansvar selv, men ønsker en kontaktperson i FAU. Bjørnar 4c tar dette. 
 
9. Eventuelt 

 
a. Klasselister 
Skolene er pålagt å utlevere klasselister i henhold til offentlighetsloven hvis noen ber om innsyn, så 
lenge listene ikke inneholder taushetsbelagt informasjon. Klasselistene hentes da fra det 
skoleadministrative systemet. Dette gjelder hvis noen ber om innsyn. I følge UDE kan skolen trygt 
utlevere sammenstilt kontaktinfo på elever og foresatte, med unntak av taushetsbelagt info. 
 
Neste møte: Onsdag 13.januar kl 18-20 
Frist for å melde inn saker er fredag 8.januar 
 


