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7a Cathrine Moksness 

7b Anne-Kristin Wadahl 

 
 

1. Godkjenning av innkalling: Innkallingen ble godkjent. 
  

2. Presentasjon av AKS, ved vikarierende leder Mikkel Stensrud. 
Noen midlertidige endringer i personalkabalen, men AKS har kommet fint i gang. Oppstart av 
klubber nå og de går hele høsten til januar. Deretter tas det en evaluering før vårhalvåret. 
Sporadiske aktiviteter ellers i det daglige. Det er fortsatt noen timer for svømming på NIH, 
men de AKS fikk færre timer høsten 2021 enn normalt pga. korona. Forhåpentligvis flere 
timer etter jul. 
 
Det kom spørsmål om muligheten for felles kontaktadresse i Skolemelding til AKS, eventuell 
at AKS-ansatte samles i egen fane i Skolemelding. Mikkel sjekker og gir tilbakemelding. 



 
 

3. Siste fra rektor (på e-post). 
«Etter halvannet år med corona og restriksjoner for samvær og fellesskap så er det fint om 
FAU oppfordrer klassekontaktene til å legge opp til noen sosiale settinger hvor foreldre kan 
samles, og hvor hele klasser kan delta (Halloween, Skogtur o.l) 
Det at det opprettes kontakt mellom foresatte i klassene gjør at det blir lettere å ta den 
telefonen om du hører noe som har skjedd på skolen og lignende. 
  
Vi har et 'reparasjonsarbeid' foran oss nå, for å gjenopprette relasjoner, trygghet og tillit 
mellom hjemmene. Jeg tror vi skal være tydelige på at klassene BØR gjøre noe som virker 
samlende for klassemiljøet, også utover vennegruppene.» 
 
Kort diskusjon rundt rektors e-post. Det ble fremhevet viktigheten av å involvere 
klassekontakter, slik at det oppstår et godt samarbeid mellom klassekontakter og FAU. Det 
ble videre stilt spørsmål om vennegrupper i de eldste klassene. Skal man ha det? Hvis skolen 
og foreldre er positive til vennegrupper, blir barna det også. Det ble vist til et foredrag fra i 
fjor der foredragsholder fremhevet at vennegrupper var et av få virkemidler for å motvirke 
utenforskap.  
 
Innspill på at det kanskje er mer egnet med «events» for de eldste elevene, altså felles 
samlinger på f.eks. NIH, Glasshuset eller liknende. Krever noe mer organisering og initiativ 
fra foreldre/foresatte. FAU lager en oversikt over alle nærliggende lokaler som kan leies til 
arrangement.  
 

4. Tilbakemeldinger knyttet til mandat, årshjul og vedtekter. 
Spørsmål om tidligere utarbeidet skriv som beskriver rollefordeling mellom FAU-repr. og 

klassekontakt. Jan finner frem dette og sender det ut. I fremtiden bør dette sendes ut før 

første møtet og helst enda tidligere til 1. klasseforeldre, da det var en del forvirring om hva 

som ligger i vervene da disse skulle velges på foreldremøtet.  

Forslag om å invitere klassekontaktene til FAU-møte tidlig i skoleåret. 

Det kom også innspill på å invitere de ansvarlige for pilotprosjektet "Spør først" i 6. klasse til 
en presentasjon for FAU. 
 

5. Evaluering av årets skolefotografering 
Ingen sterke meninger om dette, men de fleste virker fornøyde med årets fotografering. 

 
6. Retningslinjer rundt Halloween-feiring. 

Mye diskusjon rundt dette temaet. Det er mange hensyn å ta og en god del forskjeller i 
hvordan halloween feires. Noen feirer i vennegrupper, noen i nabolaget, noen med venner 
og familie. Generelt vanskelig å enes om noen felles måte å gjennomføre dette på, da behov 
og ønsker er veldig sprikende.  
 
Det viktigste er å sikre at ingen opplever utenforskap i forbindelse med halloween. FAU-
representant og klassekontakt sørger for å ta en ringerunde i egen klasse og sjekke at alle 
har et tilbud på halloween. De som eventuelt mangler tilbud, må få dette. For barna er dette 



en av de aller viktigste markeringene i året og det er viktig at alle får tilbud om å ta del i 
dette. Det er også bra om barna selv deltar i inkluderingen og foreldre/foresatte bør 
motivere barna til selv å inkludere dem som faller utenfor. 
 
Det ble utarbeidet et skriv vedrørende halloween i fjor og dette sendes ut igjen av Jan. Det 
er et generelt ønske om at informasjon om halloween kommer tidligere, gjerne på første 
foreldremøte.  
 
AKS opplyste at de har halloweenuke med en halloweenrelatert aktivitet daglig frem mot 
fredagen. På fredagen er det halloweenløype med alle trinnene, noe de tidligere har veldig 
god erfaring med. 
 
       7. Refleksdagen 21. oktober. 
Trygg trafikk skriver: 
«Refleksdagen markeres over hele landet, i 2021 torsdag 21. oktober. Målet er å få folk til å 
bruke refleks slik at de ikke havner i en ulykke 
 
Er du blant de som glemmer refleksen? Bruk fem minutter på Refleksdagen og fest refleks på 
jakker og bagger. Det er en smart investering av tid! Kjøp også gjerne klær med refleks 
påsydd. Jo mer refleks, jo bedre. Da har du én ting mindre å huske på i hverdagen og er trygg 
i mørket." 
 
FAU vil dele ut reflekser morgenen torsdag 21.oktober.  
 
 

8. Oppdatering fra gruppene. 

• Trafikk: Utredning av mulighet for bro over Sognsveien skal skje i 2021 (se vedtak 2: 
SÆRUTSKRIFT (osloskolen.no)). Også mye trafikk fra Sognsveien ned mot Elverhøy. Ca 
75 kjøringer pr dag til spesialskolen + vareleveringer. Forslag er fremmet tidligere om 
at hovedinngangen på skolen flyttes til «baksiden», slik at biler og folk ikke bruker 
samme veien.  
 
Etter at fartsgrensen gikk ned fra 40 til 30 og innsnevringen ble bygd, økte snittfarten 
på Sognsveien med 5km/t, fra 30 til 35km/t. 15% kjørte over 42km/t.  
 
Forslag om å innføre «Hjertesone» på Kringsjå skole. Enklere å få til enn en gangbro, 
men det ene utelukker ikke det andre. Hensikten er å få ned antall kjøretøyer i sonen 
rundt skolen. For mer informasjon om hjertesone, se Hjertesone - tryggere skolevei • 
Trygg Trafikk. 

• SUSNA: Spørsmål fra FAU på Korsvoll om å støtte et leserinnlegg for utbygging av 
skole på Frysja. Vi i FAU på Kringsjå støtter dette. 

• Driftsstyret: Ordinære saker om bemanning, økonomi, ustabile elevtall med mer. 
Kommer en trivselsundersøkelse for 1.-4. trinn i høst. Neste og årets siste møte er 
23.november. 

• Utemiljø: Det nye apparatet er oppe! Stor pågang i starten har resultert i timeplan 
for bruken. Basketbanen legges i andre halvdel av oktober. Spørsmål rundt 

https://kringsja.osloskolen.no/siteassets/dokumenter/fau-referater/02.03.21-vedlegg-5-innbyggerforslag--av-19.08.2020.pdf
https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/
https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/


skolehagen, og fortsatt uklart om hvorfor det ikke har blitt plantet noe der etter 
dugnad og klargjøring av jord i mai.  

• Foreldreforedrag: Ikke noe planlagt foreløpig.  

• 17. mai: Gruppa mangler fortsatt dokumentasjon og papirer fra tidligere 
gjennomføringer. Fryseboksen er noe lunefull og det må handles en ny. Fryseboksen 
er ikke skolens, men FAU eller skolen vil kjøpe inn ny. 

 
9. Eventuelt. 

• Fortsatt spørsmål rundt hvorvidt informasjon fra skolen også deles på engelsk.  
Rektor svarer:  
Vi sender ut informasjon på engelsk på de skrivene som er oversatt fra UDE til 
engelsk. Utover det har vi avtalen om læringsbrett på engelsk, og bistår med hjelp til 
utfylling av innskrivingsskjema o.l. 
Skolen har ikke kapasitet til å oversette all informasjon som går ut til engelsk, og det 
er heller ikke meningen. Kringsjå er en vanlig, offentlig norsk skole med norsk som 
arbeidsspråk, men foresatte er velkomne til å kontakte oss om de har spørsmål om 
informasjon som er sendt ut. 
 

• Klasselister: Kan skolen legge til rette for at det kreves aktiv reservering mot deling av 
kontaktinfo, ikke at man aktivt må tillate deling av kontaktinfo? 
Rektor svarer: 
Disse blir generert fra Skolemeldings-appen, og den er det ikke skolen som drifter. Vi 
har fått svaret om at fordi det skal være et tydelig valg fra foresatte om å stå på 
klasselistene er det satt opp slik at man aktivt må godkjenne deling av kontaktinfo, og 
ikke omvendt. Det er dessverre ikke noe skolen kan endre på. 
 
FAU ønsker å se på muligheten til å få ut komplette lister på en annen måte. 
 

• Hva med jubileet til skolen som ble avlyst pga. korona? Er det igjen noe penger til 
det, slik at vi f.eks. kan avholde jubileumsfeiring til sommeren?  
Rektor svare: 
Det er ikke slik at skolen har et eget budsjett til dette, hvor det står penger igjen. Det 
er allikevel et fint innspill om å ta en forsinket markering for dette når det nærmer seg 
sommeren! Det gjør vi gjerne, og det ville vært fint om vi kunne gjøre det i samarbeid 
med FAU 
 

 
 
Neste møte: onsdag 3. november, personalrommet, kl. 18-20. 
Saker sendes inn innen onsdag 27.oktober 
 
 
 


