
Referat Kringsjå Skole FAU    

  

Dato/tid: 3. desember 2021/kl 1800-2000.  

Møteleder: Jan Briseid (2B) 

Referent: Karen Helene Sendstad (2A) 

FAU møte nr: 3 for skoleåret 2021/2022 

Sted: Personalrommet Kringsjå skole 

Klasse FAU representant 

1A Wilhelm Bjølseth 

1B Lars Christian Bråten 

1C  

2A Karen Helene Sendstad 

2B Jan Briseid 

2C Anne Margrethe Hausken Nordberg 

3A Marte Braathen 

3B Elise Hilland 

3C Jens Christian Holm 

4A Lillian Andenes 

4B Guro B Tangen 

5A Kirsti Bull 

5B Vivi Mathiesen 

6A  

6B Marit Ottestad 

7A  

7B Anne-Kristin Wardahl 

S  

Rektor Jannicke Argren 

Elevrådsleder Karl Oraug Rygh 

Elevråd nestleder Ingrid Refsdal 

 

1. Dagsorden ble godkjent 

2. Elevrådsrepresentanter informerer og svarer på spørsmål:  

• Hatt to møter, valg av representanter, leder og nestleder 

• Jobbet med TV aksjonen og «Clean and green» skal startes opp (hver uke 

kåres det reneste klasserommet og beste klasse gjennom året får pokal) 

• De opplever at skolemiljøet er godt. Tar opp saker fra eleven, nå kommet 

ønske om pokemonkort kan benyttes igjen. Skal diskuteres med skolens 

ledelse. Elevrådet oppfordres til å gjøre en undersøkelse blant elevene for å 

høre hvor mange som har dette ønske- større mulighet til påvirke ledelsen.  



• Det nye klatrestativet benyttes og de gleder seg til basketballbanen 

• Har ikke diskutert dette vedr lekseredusert skole 

• Halloween: Spørsmål fra FAU- alle inkludert? Elevrådet/rektor oppfordres til 

høre med elevrådsrepresentanter og klassekontakter om alle elever hadde 

tilbud på halloween (skolen ingen myndighet til å bestemme da dette er 

utenfor skoletid) 

 

3. Spørsmål til rektor 

• Hva gjør skolen dersom de får saker som omhandler mobbing/truende atferd 

fra elever mot medelever. Hvilken rolle har FAU 

Svar: Skoleledelsen følger forskrifter mht konflikter blant elever. Det 

er klare retningslinjer for hvordan dette skal håndteres, hvordan 

kommunisere med elever/foreldre. Skolen har taushetsplikt og kan 

ikke informere andre foreldre om saken. Foreldre som er involvert 

bestemmer selv hva de vil si til andre. Informasjonen som da 

kommer ut, vil ofte ikke representere alle sider av saken.   

Skolens tiltak når elever opplever at de ikke har et godt og trygt 
skolemiljø følger UDirs og Oslo kommunes retningslinjer, som bygger 
på aktivitetsplikten som kort fortalt er: 

1. Følge med 
2. Gripe inn 
3. Varsle 
4. Undersøke 

Hvis undersøkelsene viser at eleven ikke har et trygt og godt 
skolemiljø, så skal det utarbeidet en individuell aktivitetsplan for 
eleven. Eleven har rett til å bli hørt i slike saker, og skal få si noe om 
hvilke tiltak hen ønsker/ ikke ønsker. 

FAU har ingen rolle i enkeltsaker, men rektor vil bli invitert til å 

informere FAU om hva slags lovverk/forskrifter skolen forholder seg 

til, og hvordan slike saker håndteres.  

 

Skolen merker konsekvensene av at pandemien har forhindret 

foreldre å ha kontakt 

(årstidsgrupper/vennegruppe/bursdager/avslutninger). Disse 

naturlige, positive treffpunkt mellom foreldrene er viktig for det 

sosiale miljøet. Særlig 2. og 3. klasse er hardest rammet da elevene 

startet under coronanedstengingen. FAU oppfordrer skolen til å ha 

møte med foreldrene, særlig på andre trinn, for å svare ut en del 

spørsmål om det sosiale og sikre god kommunikasjon med foreldrene. 

Innspill fra FAU: 



FAU kan ta initiativ til foredrag om forebygging av mobbing- foreldre 

som viktige rollemodeller.  

Sosialt treff mellom klassekontakter og FAU.  

Voksne har og et ansvar mht fritida: Alle (klassen/gutter/jenter) blir 

invitert på bursdager (skriv evt invitasjonen på engelsk, papirinvitasjon 

i tillegg til digitalt). Foreldre må tenke seg om hvordan diverse 

aktiviteter og tilbud omtales; gode/mindre gode 

(turn/friidrett/fotball/ski osv) 

• Nå er det mindre lekser og 1. klasse har uteskole en dag i uken, og 2. 

klasse en dag annen hver uke. Blir det nok læring på disse turene, er det 

med pedagoger? 

Svar: Alltid kontaktlærere/lærere med. Lærerplanen har nå et større 

fokus på sosial kompetanse (samarbeid/nysgjerrighet) i tillegg til 

fagkompetanse. På turer dekkes sosial kompetanse samt kroppsøving 

og naturfag. Elevene har faglige oppgaver. 

• Kan skolen lage føringer for hvilke informasjonskanaler som benyttes til 

felles informasjon til en klasse (facebook, skolemelding, Spond, mail osv) 

Svar: Skolen bruker «skolemelding», den kan foreldre og bruke, men 

kun de som har aktivert sitt navn, tlf og adresse på skolemelding vil 

nås. Skolen har ingen myndighet til å bestemme hvilke kanaler som 

benyttes fritida.  

FAU diskuterer hvordan man skal få flere til å registrere seg i 

«skolemelding», viktig informasjonskanal.  

 

Her en enkel oppskrift: 
 

Sjekk at dere deler kontaktinformasjon i Skolemelding, slik at andre foreldre 
kan kontakte deg om bursdager og fellesarrangementer: 
- Åpne Skolemelding-appen 
- Gå inn på innstillinger nederst til høyre. 
- Klikk deretter på fanen «Min bruker». 
- Trykk/sveip slik at alle felter blir grønne 

 
Make sure that you share contact information in Skolemelding, so that other 
parents can contact you about birthdays and events: 
 - Open the Skolemelding-app 
- Go to settings at the bottom right. 

   - Then click on the tab «My user» - in Norwegian it says «Min bruker». 
   - Press / swipe so that all fields are green 

 

• Vil 5. klasse få igjen tapt svømmeundervisning?  

Svar: Nei, ingen 5.klassinger i Oslo får det. Da vil det gå utover andre 

klassetrinn som skal ha svømmeundervisning.  

 



• Etterlysning av tilrettelegging på skolen, og i friminuttene, for elever som 

er under rekonvalesens etter et sykehusopphold 

Svar: 

Det vil være helt individuelt tilpasset for den eleven det gjelder. Foresatte 

til elever i slike situasjoner må kontakte skolen, slik at et opplegg kan 

utarbeides til beste for eleven 

 

4. Info fra gruppene: 

• Aks: Ikke noe nytt 

• Trafikkgruppa:  

➢ Se brev mht Sognsveien ved KIWI. Folk kjører ikke saktere etter 

at fartsdumper og innsnevring har kommet 

➢ Parkeringen ovenfor Nordberg Ungdomsskole er farlig, og 

mange som leverer om morgenen kjører fort. FAU Kringsjå skal 

informere om dette til FAU på Nordberg ungdomsskole 

➢ Biler kommer fort ut fra Nordbergveien og inn mot trafoen 

v/Gaustad. Tidligere betongblokker som hindret dette er tatt bort- 

farlig da barn går på gangveien som krysser denne veien, bør få 

sebrastripemarkering. Slikt kan meldes til «Bymelding.no», og er nå 

gjort. Det skjer også at biler kjører gangstien fra trafoen til 

Gaustadveien. Her går det mange barn, dette er ingen bilvei.  

➢ Trafikkgruppa har kontaktet Bymiljøetaten gjentatte ganger 

angående fotgjengerovergang over Nordbergveien ved Sogn trafo 

• SUSNA: Ikke noe nytt 

• Driftstyret: Møte 23/11 

• SMU: Møte 18/11-21 

• Skolegårdsgruppa:  

➢ Klatrestativet er ferdig og brukes. 

➢ Basketballbanen snart ferdig, merking av asfalten blir til våren 

➢ Gruppa skal møtes for å «drodle» fritt om noe kan gjøres for å 

«myke opp» skolegården- plen/busker/trær/benker? Har ikke midler 

til dette nå, men fint å tenke fremover. Viktig snakke med elever, 

skolen og vaktmester Gro som ser barna i hverdagen. 

• 17.mai gruppa: Skal få overført «dreieboka» fra Jan for hvordan planlegge og 

gjennomføre 17. mai 

• Oslo KFU: Åpnet møte for alle i FAU 4/11, Jan kunne ikke stille denne gangen. 

Skolegruppemøte 24/11 

5. Eventuelt: 

• Kringsjå skole er en multikulturell skole, gjør FAU/Kringsjå skole nok for å 

møte foreldre som har et annet primærspråk enn norsk og som ikke alltid 

kjenner norsk skolesystem og samfunnsstruktur like godt. Refleksjoner: 



➢ I enkelte klasser blir meldinger også sendt på engelsk i tillegg til norsk- 

bra for å sikre at foreldre/elever får med seg informasjon (i noen 

klasser undervises det også delvis på engelsk) 

➢ Oppfordre foreldre til å skrive invitasjoner også på engelsk 

➢ Burde FAUs vedtekter vært oversatt til engelsk? FAU ser på saken vedr 

oversettelse 

➢ Burde FAU ha en gruppe (på lik linje som AKS/trafikkgruppa osv) som 

arbeider med saker som er viktig for denne gruppa. Eks: Hva slags 

informasjon får foreldrene fra skolen når elevene begynner på 

Kringsjå, kan vi lære noe av andre multikulturelle skoler, 

klasseinndeling mht språk, kan/bør vi gjøre noe mere for å få med 

barn som ikke kommer på eks bursdag osv. 

➢ Fokusere på flere positive sider ved å være en multikulturell skole, eks 

dag med mat fra forskjellige nasjonaliteter, kulturelle innslag, hvor 

mange språk snakker elevene på skolen, kan vi rett og slett være litt 

mere nysgjerrige i positiv forstand!  

➢ Ha eget punkt om Inkludering i FAUs årshjul og med på agendaen 

 

 

6. Siste FAU møte for høstsemesteret er 1/12-21 på Kringsjå skole fra kl 1730- 1900. 

Saker sendes inn før 24/11.  

Etter møtet blir det pizza på Union, der også FAU-varaene er invitert.  
 


