
Referat Kringsjå Skole FAU    

  

Dato/tid: 1. desember 2021/kl 1800-1900 

Møteleder: Jan Briseid (2B) 

Referent: Kristin Hofsø (4c) 

FAU møte nr: 5 for skoleåret 2021/2022 

Sted: Personalrommet Kringsjå skole 

Klasse FAU representant 

1A Wilhelm Bjølseth 

1B Elise Hilland 

1C  

2A Caroline Helland 

2B Jan Briseid 

2C  

3A Marte Braathen 

3B Elise Hilland 

3C Katarina Vangen 

4A Kristine Tonning 

4B Josefin Titelman 

5A  

5B  

6A Stine Bakkejord 

6B Marit Ottestad 

7A  

7B Anne-Kristin Wadahl 

 

1. Dagsorden ble godkjent 

2. Ingen informasjon fra rektor til dette møtet 

3. Smitte i klasse 7a og hvordan dette kommuniseres 

➢ Skolen er ikke pliktig til å melde fra om smitte, dette ligger under 

bydelsoverlegen 

➢ Vært i kontakt med ass. Bydelsoverlege i Bydel Nordre Aker som bekrefter 

dette 

➢ Slik det er nå praktiseres deling av informasjon vedrørende smitte i både 

klasser og trinn ulikt 

➢ FAU ønsker seg en tydelig og uttalt linje fra skolen, slik at det blir konsekvent.  

Kan skolen via Skolemelding konsekvent informere om smitte i klasse og 

trinn eller ikke til respektive foresatte? FAU etterspør en begrunnelse dersom 

det skolen ikke ønsker å dele denne informasjonen. FAU er innforstått med 

at skolen først må bli varslet av foreldre for å vite om smitte. Men det ønskes 



en konsekvent linje der det er kjent smitte og generelt mer informasjon 

innenfor de rammene som foreligger 

Rektor: Skolen skal se på rutinene for informasjon ut til foresatte ang smitte. 

Vi vil gi informasjon til trinn der vi har fått informasjon om påvist smitte. det 

er viktig at foresatte til elever som tester positivt gir rask info til skolen. 

Skolen informerer innad til alle ansatte som har vært på trinnet. 

Informasjonen vil komme via skolemelding fra ledelsen eller kontaktlærere. 

 

4. Info fra gruppene: 

• AKS: Det var spørsmål om det kan klargjøres dersom det er regler for hvor barna på 

de ulike trinnene kan leke i friminuttene (eks, multistativ etc.) 

Rektor: AKS/ skole: Det er pr i dag ingen regler for hvilke klatrestativ/ 

lekeapparat elevene kan benytte. Det var en fordeling av det nye 

klatrestativet de første 2 ukene, for å regulere antall elever her, men det er 

avsluttet og pr i dag ikke nødvendig. Når snøen faller er det 1. – 4.trinn som 

kan benytte Galdhøpiggen i friminuttene, mens 5. -7. trinn benytter bakken 

bak gangveien mot Flesåsen. Ellers ingen restriksjoner på utearealet. 

• Trafikkgruppa:  

➢ Sak fra forrige møte, som ikke kom med i referatet for novembermøtet: Det 

ble meldt bekymring vedrørende mange biler på parkeringsplassen ved 

Nordberg skole, mange som leverer kjører fort, og ønske som bedre 

belysning. Trafikkgruppa ser på dette. Nordberg skole FAU har blitt 

kontaktet, og vil nevne dette i eget FAU-referat. 

➢ Biler kommer fort ut fra Nordbergveien og inn mot trafoen v/Gaustad. Her 

burde det males sebrastriper (to stk fotgjengerovergangsskilt er nå satt opp). 

Er en del kjøring på gangvei mellom Nordbergveien og det røde huset. 

Tidligere betongblokker som hindret dette, er tatt bort. Kommunen har blitt 

varslet som foreslått sist, og dokumentasjon har blitt vedlagt, det har ikke 

kommet noe svar. Denne saken må følges videre opp. 

• SUSNA: Ikke noe nytt 

• Driftsstyret: Møte 23/11 

➢ Skolens strategiske plan – presentasjon av fremdrift p.d.d. Ligger godt an, 
der det aller meste er påbegynt/utført 

➢ Forslaget til innsatser fra UDE. Av disse kunne skolen gi en tilbakemelding 
om hvilke som kunne være av interesse for vårt videre utviklingsarbeid 
og behov for kompetanseheving av personalet. 

➢ 3.trinn skal slåes sammen til to klasser neste skoleår 

➢ Lions tilbyr leksehjelp rett etter skolen, de opplever at interessen for 

dette er stor 

• SMU: Har hatt møte 

➢ Biblioteket mangler penger og ønsker flere bøker, forespørsel om FAU 

kan bistå med å innhente bøker fra foreldre/hjemmene 

➢ Marte Braaten følger opp dette, for nærmere presisering vedrørende 

bøker samt hvordan vi kan bistå 

➢ Spørsmål til rektor: hvordan er finansiering av bibliotekar. Andre skoler 

har egne dedikerte bibliotekarer. Hvordan er dette organisert på 

Kringsjå? 



Rektor: Skolen har ikke eget budsjett til bibliotekar. det vil i såfall bety 

en lærer mindre til å undervise. Det ønsker vi ikke. pr i dag har en 

spesialpedagog en del av sin stilling som bibliotekar, og drifter det 

digitale systemet og innkjøp. Hun er dedikert. 

➢ Det kom spørsmål fra gruppa om det FAU hadde innspill til skolens 

hjemmeside 

➢ Innspill om at et årshjul kunne ha ligget på skolens hjemmeside, hvor 

arrangementer på skolen kan legges inn fortløpende som det avklares 

(f.eks; crazy hat and hair day, akedag el.) 

Rektor: Skolen skal se om vi kan legge inn arrangement i kalenderen på 

skolens hjemmeside. Pr i dag er det UDE som kan legge inn hendelser 

der, men det er mulig skolen også kan få tilgang til å opprette 

hendelser i kalenderen. 

➢ Hjemmesiden trenger oppdatert informasjon om hvem som kan 

kontaktes for leie av Glasshuset 

• Skolegårdsgruppa:  

➢ Skal ha møte 17/12 

• 17.mai gruppa:  

➢ Alle dokumenter er overført til årets gruppe 

5. Foredrag: 

➢ Det er foreslått foredrag av Mobbeombudet den 26/1, dette støtter FAU og 

det bør sendes ut ‘save the date’ allerede før jul 

➢ FAU ønsker at dette foredraget kan brukes som springbrett for å sette fokus 

på antimobbing, forebygging, inkludering etc. gjennom skolen og inkludere 

barna i dette arbeidet 

➢ Det ble diskutert fadderordning for å sikre at flest mulig kommer på møter 

og tilstelninger i regi av skolen for å øke deltakelse fra foreldre og barn  

➢ Ønsker at foredraget skal kunne streames og dermed være uavhengig av 

smittesituasjonen 

➢ Anne-Kristin Wadahl (7b) følger opp rundt skøytebanen ved NIH, kommer 

tilbake med mer informasjon. Ønskelig at skolen skal ha en skøytebane som 

kan benyttes. 

➢ Det var skolejubileum våren 2020, som ikke ble markert. Skal dette tas igjen? 

Det kom innspill om å vente til neste jubileum i 2025. 

 

 

Dette var siste møte i 2021. Neste møte her onsdag 5.januar 2022 kl 18-20 

 


