
REFERAT KRINGSJÅ SKOLE FAU 

MØTELEDER: JAN BRISEID (1B) 

REFERENT: ANN-KRISTIN NOVARO (6A) 

FAU-MØTE NR.: 07 

SKOLEÅRET 2020/2021 

STED: NETTMØTE 

DATO/TID: 7. APRIL. 2021 / KL. 18.15 – 20.00 

Tilstede Klase FAU - representant 

x 1A Karen Helene Sendstad 

x 1B Jan Briseid 

x 1C Cathrine Moksness 

  2A Marte Braathen 

x 2B Elise Hilland 

x 2C Mari Corell 

x 3A Kristine Tonning 

x 3B Kristina Sætre 

x 3C Kristin Hofsø 

x 4A A Elin Bryhni 

x 4B Bjørnar Baugerud 

x 5A Gudmund Holte 

x 5B Jørgen Osmundsen 

x 6A Ann-Kristin Novaro 



x 6B Marit Juul 

x 7A Kirsti Bull 

x 7B Berit Bakke 

  

  

1.  Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent, Jan Briseid ledet møtet. 

  

2.  Rektor informerer: 

·   Elevundersøkelsen: 

Gjennomgang av undersøkelsen med sammenligning av besvarelsene fra 7. trinn 

de tre siste årene på Kringsjå viser en bedring på mange av feltene. På 

spørsmålet som handler om mestring har det gått litt ned. Også når vi 

sammenligner 5.-7. trinn opp mot Oslosnittet, så ligger Kringsjå bedre an på: 

Innsats, Trivsel, Støtte fra Lærer, Støtte hjemmefra, Vurdering for læring og 

læringskultur, Motivasjon, Elevdemokrati og medvirkning, Felles regler; Mens vi 

scorer likt på: Mestring og litt lavere enn Oslosnittet på: Faglig utfordring, og 

mobbet av andre elever. 

For å se nærmere på undersøkelsen se presentasjonen fra rektor. Man kan og få 

en oversikt ved å gå på Skoleporten.no 

  

·   Leirskole 6. trinn 

Det blir leirskole på Brennabu fra tirsdag den 25. til fredag den 28. mai i uke 21. 

Uke 21 er den samme uken som pinse så leirskolen blir kortere i år. Hvis noen 

andre skoler melder avbud, så kan det bli mulig å få flyttet turen så man får en 

uke på Brennabu. 

Skolen får støtte for leirskoletur i tre dager, men i driftsstyret så har det vært 

enighet om at skolen skal betale for to dager ekstra slik at leirskolen varer i fem 

dager. 



Til neste år i 2022 så skal Kringsjå skole forsøke å få byttet fra uke 21 til uke 23 så 

det ikke kommer til å kollidere med pinsen. 

 

·   Foreldremøter 

I de nærmeste ukene kommer det til å være digitale foreldremøter for 1.-4. 

klasse og for 5.-7. klasse. Rektor og ledelsen skal så godt det lar seg gjøre forske å 

spre møtene slik at ikke foreldre med barn i ulike klasser går glipp av møter fordi 

de er satt opp samtidig. Det er noen begrensninger for hvor mange som kan 

delta i et Teams møte, så hvis dette blir et problem så vil møtene bli holdt på 

zoom.  

  

  

·   Skole på rødt nivå: 

Skolen har jobbet veldig for at alle elever skal kunne få et fysisk skoletilbud hver 

dag nå som det er rødt nivå. Det har ikke vært bare lett fordi det er begrenset 

hvor mange kohorter en faglærer kan ha i løpet av en dag. Hvis det er gått over 

48 timer så har læreren lov til å bytte til andre kohorter. Skolen har og fått 

mulighet til å låne klasserom fra Nordberg skole.  

Det eneste er at de eldste elevene har fått litt kortere dager. Det kan by litt på 

problemer hvis noen lærere er tatt ut i karantene og man trenger vikar, for da 

kan ikke vikaren bli brukt i andre kohorter. Skolen har hatt lite karantene i 

forhold til andre skoler.  

  

·   Uteskole: 

Lærerne er flinke til å ta med elevene ut. For elevene på 1.- 4. trinn så prøver 

man å ikke være for mye ute siden disse gruppene allerede er mye ute når de er 

på AKS. Dette for å unngå at barna blir våte og kalde. 

  

·   17. mai-feiringen etter lunsj den 12. mai: 

     Uavhengig om det blir Rødt eller Gult nivå så vil markeringen 

    gjennomføres, enten utendørs eller inne. 17. maigruppen i FAU kommer  

    tilbake med nærmere info. 



  

3.  Forslag til regler for skjermbruk (fra 2. trinn): 

1. Ikke bruk av nettbrett i AKS-tiden 

2. Ikke bruk av skjerm/YouTube/NRK Super under måltider. 

3. Bare skolens apper på nettbrettet - ønske om en whitelisting     

4. Nettbrettene bør være på skolen i helger og ferier                                          

 

Mange foreldre ønsker i tillegg at nettbrettene skal være på skolen i helgene og i 

feriene for å redusere bruk av skjerm hjemme. Nettbrettene må imidlertid være med 

hjem for å lades, da skolen ikke har ladestasjon for elektronisk utstyr. 

Dette er innspill som er videreformidlet til foredragsholder Frode Rensel fra 

Barnevakten til torsdagens møte om barn og nettvett. Jan skal etterspørre hva som 

er skolens policy slik at FAU kan komme med sine innspill.  

 

IKT-ansvarlig, Daniel, skriver følgende: 

"Skolen jobber kontinuerlig for å sørge for at elevene bruker nettbrettene mest mulig 
effektivt. Dette innebærer at vi sperrer spillsider og gratis streaming sider. Det å 
skulle hviteliste vil snevre inn og begrense elevenes læring når det gjelder digital 
kompetanse. Som et eksempel kan jeg ta læring om kildekritikk, hvorpå elevene selv 
skal evaluere om en enkel kilde fra nettet er troverdig eller ikke. Dersom vi begrenser 
nettverket til å kun gjelde f.eks. Store norske leksikon o.l., vil ikke nyttigheten av 
læring gjennom erfaring være tilstede. Det å hviteliste sider betyr også at elevarbeid 
vil i stor grad bli forstyrret av nettsider som ikke er tilgjengelig grunnet restriksjoner. 
Dette kan være alt fra et bildesøk på google til en nettside som kan inneholde 
relevant stoff.  

 
Skolens system for bruk av nettbrett skal også ta hensyns til at elever utvikler digital 
dømmekraft og digitale ferdigheter. Dette arbeider vi med ved å begrense spillsider 
og å ha satt opp filter mot vold og porno. I tillegg er det satt opp restriksjoner mot 
bruk av sosiale medier (de som inneholder aldergrenser, eksempelvis Instagram, tik 
tok osv.). Det er viktig å poengtere at nettbrettet elevene har på skolen er ikke det 
samme som å kjøpe et nettbrett fra butikken". 
 

  

4.  Siste fra gruppene 

Trygg skolevei (Cathrine Moksness) 



Full forvirring etter tilsvar fra BYM, se vedlegg. (Tilsvaret er svar på et brev fra FAU 

fra mars 2020, som var en purring på et brev fra mai 2020, hvor vi etterspurte svar 

på brev fra FAU fra juni 2017). Bystyret har vedtatt lavere hastighet forbi skolene i 

Sognsveien. Men så sendte Bymiljøetaten ut et brev og skapte full forvirring om hva 

som egentlig skal skje i veien. I stedet for å gå inn for å lage fartsdumper for å dempe 

farten så vil Bymiljøetaten lage en innsnevring. Saken er dekket av Nordre Aker 

Budstikke, se https://nab.no/nyheter/er-det-ingen-som-prater-sammen-i-

kommunen/19.23558?fbclid=IwAR2XELmsGMs9N28TMVwsmFabZWxbNba-

YbvLJPvITOEciKEVxuDGBj35sGI 

Bjørn Revil, (FNB) har skrevet et innlegg i Nordre Aker Budstikke i dag, se 

https://nab.no/meninger/byradets-merkelige-pafunn-ved-

sognsvann/19.23745?fbclid=IwAR0OzvKknsFhj2devUNpesXMqPatGNSLfg10Rm62aP_

KiIAeQbmT9bWpsE4   

 

 

Trygg skoleveisaken på Kringsjå er lagt merke til, og FAU på Løren skolen har tatt 

kontakt for å få hjelp. De er med i Oslo kommunes hjertesoneprosjektet, men har 

ikke lykkes med å få ned farten.  

 

Skolegrenser (SUSNA): (Ann-Kristin Novaro) 

Høring av Skolebehovsplan er utsatt til 19.mai, med frist 1.september.  

Utdanningsetaten opplyser at koronapandemien har gjort samhandling og 

planlegging utfordrende.  

( Link: https://nab.no/nyheter/utsetter-horing-av-skolebehovsplanen-dette-er-

planlagt-i-nordre-aker-na/19.23691) 

  

  

Skolemiljøutvalget (SMU): (Mari Corell) 

Møtet den 10. mars ble utsatt grunnet innføring av nye smitteverntiltak, men 

beskjed om hvor basketballbanen kommer til å stå er blitt videreformidlet til 

Elevrådsrepresentanter, og de er blitt invitert til et sonderingsmøte.  
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Elevenes utemiljø (skolegård/sykkelparkeringer): (Kristin Hofs ) 

Undervisningsbygg har fått inn tilbud fra tre leverandører om hva det vil koste å sette 

opp dekke og stativer for basketbane. Det ble og sendt en forespørsel om et tilbud 

på hva det vil koste å sette opp en hinderløype. Det skal være et møte med 

Undervisningsbygg 13. april hvor disse tilbudene skal gjennomgås og hvor Kristin og 

Karen stiller opp på vegne av FAU. Målet er å få opp basketballbanen i løpet av 

sommeren. I møtet skal man også se om det vil være nok midler til at man kan sette 

opp en hinderløype i tillegg til basketbanen. 

  

  

Digital temakveld:  (Marit Juul) 

Barnevakten, sammen med Kringsjå skole, inviterer foresatte på Kringsjå skole til 

digital temakveld om barn og skjermbruk.  Foredragsholder: Frode Rensel. Påmelding 

til foredraget har kommet via skolemelding. Foredraget vil skje på zoom den 15. april 

klokken 17.30 – 18.30. 

 

 

17. mai komite: (Kristin Hofsø) 

Tradisjonelt så har 17. mai vært en inntektsmulighet for skolens FAU. 

Kringsjå FAU har god økonomi så det er ikke presserende at man lager et tilbud som 

er inntektsbringende.  Vanskelig å få til aktiviteter som tar hensyn til smittevern, men 

man kan ha noen aktiviteter på Gult nivå så lenge klassen er en egen kohort. Det er 

fint om foreldre kan bidrar med hjemmebakst mens FAU/KSV står for is. Det kan 

hende at man kan få til en digital løsning.  (Mer info kommer når det nærmer seg).  

Vi håper vi får besøk av et korps. Det er sendt en forespørsel, men har ikke fått noe 

svar enda. 

 

 

Neste FAU-møte: Onsdag 5. mai 

Saker sendes inn før onsdag 28.april 

  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

 


