
Referat Kringsjå skole FAU 
 
Tid: 15. september 2021, 1800-2000    

Sted: Digitalt møte 
Møteleder: Jan Briseid, 2B (leder FAU)  

FAU-møte nr. 1 for skoleåret 2021/2022 
 

Til stede:  
Klasse FAU 

1a Wilhelm Bjølseth 

1b Lars Christian Bråthen 

1c Katinka Holtsmark (referent) 

    

2a Karen Helene Sendstad 
2b Jan Briseid 

2c Anne Margrethe Hausken 

    
3a Marte Braathen 

3b Elise Hilland 

3c Jens Christian Holm 

    

4a Kristine Tonning 

4b Guro Tangen 
4c Kristin Hofsø 

    

5a Kirsti Bull 
5b Vivi Mathiesen 

    

6a  * 

6b Åste Alnæs 

    

7a Cathrine Moksness 
7b Anne-Kristin Wadahl 

 
*Klasse 6a hadde foreldremøte 16.september 

 
1. Rektor informerer:  

▪ Informasjon om endringer i ledelsen/personalet: 
▪ Utlysning og tilsetting av ny assisterende rektor. 

Thea Stensrud Bakken går inn i stillingen den 1. desember 
▪ Sosiallærer Lise Ekelund erstattes av ettårig vikariat fra 1. oktober. 

▪ Informasjon om smittesituasjonen: 
▪ Den 15. sept er det to klasser i testregime. 
▪ Tidspunkt for selvtesting i regi av bydelen er uklart.  

Det tas opp at utdeling av slike kan være viktig for både logistikk og 
økonomi i mange familier.  



▪ Jan Briseid gir også en kort oppdatering om pågående arbeid i skolegården. 
Når dette ferdigstilles er pr. i dag ikke helt klart. 
 

2. Presentasjonsrunde i nytt FAU 
 

3. Fordeling av arbeidsoppgaver:  
▪ Jan Briseid (2B) fortsetter som leder skoleåret 2021/2022 

▪ Jens Christian Holm (3C) velges som nestleder 
▪ Kristine (4A) fortsetter som økonomiansvarlig 

▪ Relasjon til AKS: Elise Hilland 
▪ Trafikkgruppa: Anne-Kristin Wadahl, Katinka Holtsmark 

▪ SUSNA: Anne Margrethe Hausken Nordberg, Vivi Mathiesen 
▪ Driftsstyret: Sofie Oraug-Rygh, Jan Briseid 

▪ Skolemiljøutvalget (SMU): Marthe Braathen 
▪ Elevenes utemiljø: Marit Ottestad, Kristin Hofsø, Karen Helene Sendstad 

▪ Temamøter/foreldreforedrag: Jens Christian Holm, Kirsti Bull 
▪ Arrangere 17. mai (3. klasse): Elise Hilland (erstattes senere), Marte Braathen, 

Jens Christian Holm 
 

4. Kort informasjon om årshjulet for FAU, Jan Briseid 
 

5. Skolegensere: 
Det er kommet forespørsel fra rektor om synspunkter på dette i FAU.   
Basert på at skolegensere kan skape et kjøpepress som er problematisk i noen 
familier avgjør FAU etter avstemning (mot én stemme) at vi ikke ønsker skolegenser 

 

6. Behovsplanen:  
▪ FAU kommer med innspill til den delen av planen som er relevant for Kringsjå 

skole. Legger ved 
 

7. Eventuelt:  
▪ KFU – Oslo Kommunale Foreldreutvalg, en paraplyorganisasjon for alle FAU i 

Oslo. De har jevnlige møter der aktuelle spørsmål vedr FAU tas opp, 
erfaringer utveksles, og diskusjoner foregår. Neste skolegruppemøte er på 
Zoom 28/9, og er åpent for alle foresatte: 
https://www.oslokfu.no/velkommen-til-skolegruppemoete-28-09-
21.6409795-533564.html 

▪ Guro Birkeland Tangen:  
Bør skolen ha en mer gjennomtenkt tilnærming til hvilket språk som brukes 
på foreldremøter, og hvordan utfordringer med språk møtes? 
Det er viktig at alle foreldre har mulighet til og nytte av å delta på 
foreldremøter, og at disse ikke blir ekskluderende.  FAU konkluderer ikke med 
spesielle tiltak på dette området, men dette bør opp til diskusjon på et senere 
tidspunkt.  
Rektor svarer: Osloskolen og Kringsjå skole er en norsk, offentlig skole og 
skolens arbeidsspråk er norsk. Noen skriv mottar vi på både norsk og engelsk 
fra UDE (Utdanningsetaten) og da blir begge språk distribuert ut til foresatte. 

https://www.oslokfu.no/velkommen-til-skolegruppemoete-28-09-21.6409795-533564.html
https://www.oslokfu.no/velkommen-til-skolegruppemoete-28-09-21.6409795-533564.html


Foresatte bes alliere seg med noen som kan hjelpe med å oversette skriv, eller 
være med som tolk på foreldremøter. Foresatte får tolk fra skolen når det er 
samarbeidsmøter og utviklingssamtaler. 

FAU hadde for 2-3 år siden et initiativ hvor dere hadde et eget møte på 
engelsk for å informere om skolens 17.mai-feiring til foresatte med 

fremmedspråk. Håper dette er noe FAU ønsker å gjøre som tradisjon fremover, 
nå som vi igjen kan samle foreldre til møter. 

 
▪ FAU ønsker noe mer informasjon om hva som er rutinene på desinfeksjon nå 

når skolen er på grønt nivå. Som dispensere/flasker og hvor disse skal stå 
Rektor svarer: (Denne infoen finnes på Udir sine sider) 

Viser til Udirs retningslinjer for smittevernstiltak som sier; På grønt nivå kan 
skolehverdagen gjennomføres tilnærmet normalt, og det er ikke behov for 

organisering i kohorter. Det vil fremdeles være noen smitteverntiltak: 
• Ingen syke skal møte på skolen, selv med milde symptomer. 

• Det er viktig å holde avstand der det er mulig. 
• Normalt renhold og god håndhygiene 

  
Skolen følger dette. Det er fortsatt satt ut desinfiserende spray i fellesarealer 
for ansatte, foresatte kan desinfisere hendene før foreldremøter og lærerne 
har dette tilgjengelig om det ikke er mulig å vaske hendene. 
 

▪ 7B: Bør unngå å legge foreldremøte på ulike trinn til samme tidspunkt 
Rektor svarer:  
Skolen har tradisjonelt alltid hatt ett felles foreldremøte for 1. – 4. trinn og ett 
felles møte for 5. – 7.trinn. I år har det derimot vært mer oppdelt. Det på 

bakgrunn av at det ikke var mulig å holde foreldremøte for nye 1.trinn i juni, 
slik vi pleier og pga corona-fravær blant ansatte eller testregime og høyt 

smittetrykk hos elevene.  Vi vil planlegge for å ha storforeldremøter for 1. – 4. 
trinn og 5. – 7.trinn fra vårhalvåret igjen 

• Ytterligere svar vedr separate foreldremøter kommer i neste referat 
 

▪ 7B: Ville være nyttig med en årsplan før skoleåret starter med ulike dager 
skolen planlegger som er mulig å legge inn på forhånd? 
Rektor svarer:  
Mange av disse 'anderledesdagene'' skal Elevrådet være med på å beslutte, og 
noen skal lærerne samarbeide om. Det er derfor ikke slik at skolens ledelse 
alene plotter inn alle datoene før skolestart. Vi opplever at dette er lite 
problematisk, men er glade for innspill som at det ikke er ønskelig med Crazy 
hat & hair day rett før 17.mai o.l. 
 

▪ 7B: Er det mulig å få Kulturskolen inn på Kringsjå skole? Kan FAU bidra til 
dette? 
Rektor svarer: 
Kulturskolen er en frittstående skole. Det er ikke Kringsjå skole som styrer den. 
Anbefaler FAU-medlemmet til å forhøre seg med Kulturskolen om hvorvidt de 
tenker å starte noe på Kringsjå skole. 



 
▪ 7B: Kan FAU bidra til sterkere samarbeid mellom blant annet Koll og Lyn for å 

skape mer kultur for samarbeid/allidrett? 

Det spilles inn at samarbeid mellom Lyn og Koll kanskje kan være vanskelig å 
presse fram. Men å skape et større rom for allidrett støttes.  

 
▪ 1B: Trafikksikkerhet på skoleveien fra Gaustadsiden: Overgangen over 

Nordbergveien ved Trafo-stasjonen er ikke merket skikkelig, som type 
fotgjengerovergang, her er det til dels stygg kjøring. Dette bør tas videre med 

trafikkgruppa.  
 

▪ 1B: Skolehelsetjenesten ved Kringsjå: Er det vanlig å ikke ha lege i tilknytning 
til denne? Trolig er dette som normalt ved de fleste skoler. 

Rektor svarer:  
Ja, bydelen har en skolelege og to helsesykepleiere knyttet til skolen. De 

ansatte ligger ikke inn under skolen, men bydelen. Skolelegen er sjeldent fysisk 
til stede på skolen. 

 
▪ 1B: Når det er mulig bør det printes på begge sider av ark barna får. Dette får 

støtte fra flere. 
Rektor svarer: 
Ja, vi oppfordrer lærere til å printe ut på begge sider. Kan gjøre det på nytt. 
 

▪ 1B: Er det tilstrekkelig antall voksne ute i skolegården i friminuttene? 
Kan FAU få en oppdatering fra ledelsen om dette? 
Rektor svarer: 

Ja, vi opplever at det er nok voksne ute i inspeksjon og har rutiner for å dekke 
opp hvis det er få tilstede en dag (pga sykefravær e.l) 

 
▪ Anne Margrethe Hausken Nordberg: Kringsjå går i 17. mai-toget hvert år. Hva 

er grunnen til dette, og kunne det være en mulighet å erstatte dette med et 
lokalt arrangement i annet hvert år? Muligheter og utfordringer ved dette 

diskuteres i FAU, ytterligere diskusjon bør kanskje opp i FAU på et senere 
tidspunkt.  
Rektor svarer: 
FAU kan ta initiativ til at kringsjå skole f.eks bare går i byen annethvert år, og 
ellers lokalt her oppe. Grunnen til at skolen ikke har gått lokalt er at vi ikke har 
musikkorps, noe som kanskje gjør et lokaltog litt tamt. Ta dette gjerne opp til 
drøfting på nytt. 
 

▪ Diskusjon om FAUs rolle og arbeidsstruktur.  
▪ Særlig dersom saker skal stemmes over må det lages et skikkelig 

saksinnlegg. Dette gjelder også saker under eventuelt.  
▪ Saker bør meldes inn senest 7 dager før møtet. 
▪ Saker som tas opp bør ikke nødvendigvis stemmes over, men videre 

gang for saken bør søkes oppklart for hver sak som tas opp.  
▪ Det tas opp om møtetidspunkt er satt eller kan endres/diskuteres.  



▪ 4C: Ønsker en redegjørelse fra rektor om hvordan 1. ingen lekser og 2. turdag 
hver uke bidrar til oppbygging av grunnleggende ferdigheter. 
Svar kommer i neste referat 

 
▪ Møtedatoer FAU skoleåret 2021-2022: 

13/10 
3/11 

1/12 
2022: 

5/1 
2/2 

2/3 
30/3 

4/5 
1/6 

 
Neste møte: Onsdag 13.oktober. Kommer tilbake til sted og klokkeslett 

Saker sendes inn innen onsdag 6.oktober. 
 
 
 


