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REFERAT KRINGSJÅ SKOLE FAU 

MØTELEDER: JAN BRISEID (1B) 

REFERENT: KRISTINA SÆTRE (3B) 

FAU-MØTE NR.:  04, SKOLEÅRET 2020/2021 

STED: NETTMØTE 

DATO/TID: 13. JANUAR 2021 / KL. 18 – 20 

Tilstede Klasse FAU-representant 

x 1A Karen Helene Sendstad  

x 1B Jan Briseid 
Caroline R. Varmbo- 
(vara) 

x 1C Cathrine Moksness 
Kristin Hofsø (vara) 

x 2A Marte Braathen 

x 2B Elise Hilland 
May H.Gunnes (vara) 

x 2C Mari Corell 
Katarina Vangen (vara) 

x 3A Kristine Tonning 
Csilla Czimbalmos (vara) 

x 3B Kristina Sætre 
Josefin Titelman (vara) 

x 3C Kristin Hofsø 

x 4A Elin Bryhni 

x 4B Vivi Mathiesen  
Gro Engen (vara) 

x 4C Bjørnar Baugerud 

 5A Gudmund Holte 
Bente Halvorsen (vara) 

x 5B Jørgen Osmundsen 

 6A Ann-Kristin Novaro 

x 6B Marit Juul 

x 7A Silje Folge Bungum 

x 7B Berit Bakke 
Annette Nilsen (vara) 

 

 
1. Informasjon fra rektor – Jan Briseid informerte 

 
a) Fra konstitueringen av nytt driftsstyre 

 
Første møte ble avholdt i uke 1. Sofie Oraug-Rygh er valgt til ny leder.  
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Årets budsjett blir vedtatt i Driftsstyret mandag 18/1. Kan informere om et trangere budsjett 
for kommende år, men at skolen satser på å kunne opprettholde dagens aktivitetsnivå og 
selvsagt lærertetthet 
 
 

b) Trafikkfarlig på veien til Elverhøy ned forbi Nordberg og Kringsjå 
 
Se arbeidsgruppe «Elevenes trafikksikkerhet» under. 
 

c) Avvikling av trafikkvaktordningen 
 

Trafikkvaktordningen avvikles med den begrunnelse at trafikkbildet er betydelig endret siden 
den gang ordningen ble etablert. Mer informasjon under «Skolemiljøutvalget, elevenes 
trivsel» under. 

 
2. Info vedr skøytebanen på NIH – Jan Briseid informerte 

Banen er ikke operativ denne vinteren, da kjøleanlegget er gått i stykker. Olympiatoppen 
ønsker å utvide og at banen reduseres fra elver-bane til syver-bane.  

https://nab.no/star-ikke-ett-ord-om-idrettsutoverne-som-bruker-banen/19.22303 

FAU stiller seg bak klubbene og kretsen som er imot nedleggelsen og nedskaleringen og 
mener det er viktig for nærmiljøet å opprettholde tilbudet. FAU mener man heller bør se på 
muligheten for å utvide banen.  

FAU leder tar kontakt med FAU på Nordberg for å utarbeide en felles uttalelse. AKS på 
Kringsjå skole bør også involveres da de trolig har interesse av at tilbudet opprettholdes. 

 

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

Arbeidsgrupper Ansvarlig 

AKS – skolefritidsordningen Elise Hilland (2B) 

Elevenes trafikksikkerhet (trafikk/skolevei) Cathrine Moksness (1C) – Kringsjå -
siden 
Marte Braathen (2A) – Gaustad-siden 

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

Driftsstyret Jan Briseid (1B) 

Skolemiljøutvalget, elevenes trivsel (SMU) Mari Corell (2C) 

Elevenes utemiljø 
(skolegård/sykkelparkeringer) 

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

Temamøter/foreldreforedrag Utsettes 

https://nab.no/star-ikke-ett-ord-om-idrettsutoverne-som-bruker-banen/19.22303
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Arrangere skoletilstelning på 17. mai (3. 
klasse) 

  

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

    
 

  
AKS – skolefritidsordningen 

Ikke noe nytt å meddele.  

 

Elevenes trafikksikkerhet (trafikk/skolevei) 

a) Trygg skolevei 

FAU har i lang tid jobbet for trygg skolevei.  

Følgende forslaget ble vedtatt i møtet i Samferdsel og Miljøutvalget den 13. januar: 

1. Redusere farten fra 40 til 30 km/t fra rundkjøringen i Carl Kjeldsens vei og opp til 

parkeringsplassen på Sognsvann. 

2. Sikre at fartsgrensen holdes ved hjelp av fartsdumper. 

3. En faglig vurdering vil gjøres av behov for å opprette en bro fra gangveien fra 

«Damefallet» og over veien mot Kringsjå skole. 

https://nab.no/nyheter/na-er-de-

enige/19.22898?fbclid=IwAR2m0UX27YWzRu45j9lEAIFtydltiIU2JGMGKfKU95T2lIr35WQV4jK

N80s 

Saken vil bli lagt frem i byrådet den 27. januar. 

FAU oppfordrer foreldre til å ikke kjøre bil i området i skoletiden. 

 

b) Trafikkfarlig på veien til Elverhøy ned forbi Nordberg og Kringsjå 
 
Det er mye trafikk på denne gangveien som følge av at elever kjøres med drosje, 

varelevering mm. Dette har ført til mange farlige situasjoner og nesten ulykker. Skolens 

ledelse fortviler. Rektor har skrevet brev (vedlegg 1).  

Ved etablering av bro (punkt 3 i forslag til trygg skolevei over) vil man få en ny ankomst til 

skolen som gjør at elever til skolen ikke må dele vei med denne trafikken. Dette vil også gjøre 

det lettere for elever å komme til hverandre på tvers av bilveien. 

Ansvaret ligger hos Bymiljøetaten som også vurderer forslaget om bro, og dette bør derfor 

sees i sammenheng. 

 

Skolegrenser (SUSNA) 

https://nab.no/nyheter/na-er-de-enige/19.22898?fbclid=IwAR2m0UX27YWzRu45j9lEAIFtydltiIU2JGMGKfKU95T2lIr35WQV4jKN80s
https://nab.no/nyheter/na-er-de-enige/19.22898?fbclid=IwAR2m0UX27YWzRu45j9lEAIFtydltiIU2JGMGKfKU95T2lIr35WQV4jKN80s
https://nab.no/nyheter/na-er-de-enige/19.22898?fbclid=IwAR2m0UX27YWzRu45j9lEAIFtydltiIU2JGMGKfKU95T2lIr35WQV4jKN80s
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Ikke noe nytt å melde 

 

Skolemiljøutvalget, elevenes trivsel (SMU) 

Første møte i desember. Litt etter skjema og ikke så mange saker. Elevrepresentantene 

meldte at elevene kjeder seg i skolegården og gleder seg til basketball bane. 

Neste møte i mars hvor avvikling av skolepatrulje trolig vil være tema.  

Bymiljøetaten har sendt ut en orientering til skoler med skolepatrulje om det nye tiltaket 

«Hjertesone» (vedlegg 2). Mer informasjon finnes også på: 

www.oslo.kommune.no/hjertesone 

 

Elevenes utemiljø (skolegård/sykkelparkeringer) 

a) Basketballbane: I dialog med undervisningsbygg angående dekke. Diskutert hva slags 

type bane: Nett bak, binge, stativ etc. Kan starte når tælen i bakken er borte. Må 

lande dekke til den tid. Ambisjonen bør være å få dette klart før sommeren. Penger 

skal ikke stoppe dette da FAU har eget budsjett til dette formålet. 

b) Skolen ønsker å få «Gallhøypiggen» litt lavere. Det er sendt forespørsel til 

undervisningsbygg ang dette, og gruppen er i dialog med skolen. 

c) Gruppen vurderer hvilke apparater som bør etableres. Her må også underlag 

vurderes. Venter på tilbakemelding fra undervisningsbygg på hva som er praktisk 

mulig og kostnaden. 

 

 

Temamøter/foreldreforedrag 

Det vurderes om digitale møter kan være aktuelt alternativ i den situasjonen vi er i. Marit 

Juul undersøker mulighetene for tema frem mot neste møte med mål om å gjennomføre et 

møte i løpet av våren. Dette kan evnt. finansieres av FAU. 

 

Arrangere skoletilstelning på 17. mai 

Komiteen er etablert. Består av én representant fra 3c, to fra 3b og tre fra 3a. Første møte 

blir avholdt 27. januar. I dette møtet er planen å fordele oppgaver. 

Smittesituasjonen er uviss, men komiteen ønsker å planlegge for å kunne gjennomføre 17. 

mai arrangementet dersom det blir mulig. 

Jan Briseid foreslår KFU som forum for diskusjoner angående 17. mai. Jan videreformidler 

invitasjon til komiteen. 
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Kan oppfordre skolen til å gjennomføre noe uansett (en alternative evnt digitale 

markeringer)? 

 

4.    Eventuelt 

Det ble tatt opp tre ytterligere saker knyttet til første skoledag, demokratiske prosesser og 

FAU representanter på 4. trinn: 

a) Første skoledag: Kan FAU være med å bidra til at første skoledag slik at den blir enda 

bedre? 

For eksempel ved at 2. klasse foreldre tar en aktiv rolle i å ønske 1. klasse foreldre 

velkommen, informere om valg av FAU representanter mm. 

Dette vil følges opp på møte senere dette halvåret. 

b) Demokratiske prosesser: FAU har fått innspill fra noen klasser knyttet til at valg av ulike 

klasserepresentanter ikke er gjennomført i henhold til gjeldende retningslinjer. FAU 

oppfordrer til at klassene følger retningslinjene for valg slik de er beskrevet i Vedtekter for 

Kringsjå skoles FAU (https://kringsja.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/).  

Samtidig er dette ingen kritikk av de som melder seg til frivillige verv  

Dette gjelder også valg av representanter til driftsstyret, at det også her er viktig med 

ryddige prosesser  

c) FAU representanter på 4. trinn: Det vil være klasse sammenslåing for fjerde trinn denne 

våren. Dagens tre representanter blir sittende i FAU ut året. 

 

Vedlegg:  

1. Skolevei 2021 - Brev fra rektor angående «Trafikkfarlig på veien til Elverhøy ned 
forbi Nordberg og Kringsjå» 

2. Orientering til skoler med skolepatrulje - Orientering fra Bymiljøetaten om tiltaket 

«Hjertesone» 

 

Neste møte: 3. februar 

Fremtidige møter: 3. mars, 14. april, 5.mai, 2. juni (mulig avslutning) 

Frist innmelding av saker: 27. januar 

 

https://kringsja.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/

