
 
 
Referat Kringsjå Skole FAU         
 
DATO/TID: 5.mai 2021 / KL. 18.00–19.30 
 
MØTELEDER: Jan Briseid (1B) 

REFERENT: Silje Folge Bungum (7A) 

FAU-MØTE NR.: 08 

SKOLEÅRET 2020/2021 

STED: NETTMØTE 

 

Tilstede Klase FAU - representant 

x 1A Karen Helene Sendstad 

x 1B Jan Briseid 

x 1C Cathrine Moksness 

x 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 Elin Bryhni 

x 4B Bjørnar Baugerud 

x 5A Gudmund Holte 

x 5B Jørgen Osmundsen 

 6A  

x 6B Marit Juul 

x 7A Silje Folge Bungum 

x 7B Berit Bakke 

 
   
1. Dagsorden ble godkjent 
  
2. 17.mai-arrangement 
17.mai-komiteen informerte om programmet den 12. mai. Feiring for skolens elever fra 11.30 – 
13.40. Skolen vil bli delt (1-3 klasse og 4-7 klasse) der ulike deler av programmet vil foregå både ute 
og inne. Servering av boller/muffins skjer klassevis (gult nivå). Smittevern blir tatt hensyn til og det 
har vært kontakt med kommuneoverlegen for godkjennelse av serveringen.  
FAU har fått 5000kr til innkjøp av is på søknad sendt 17.mai-komiteen i Oslo 
- Pga økende smitte/karantener/ventekarantener den siste tiden, ble det beslutte å avlyse 
fellesarrangementet utendørs. 

 



 
3. Dugnad på skolen 10. og 11.mai 
Flere foreldre fra FAU stiller til denne dugnaden, der det skal males skur og legges jord og bark i 
forbindelse med skolekjøkkenhagen.  
Utsatt til 19. og 20.mai 
  
4. Smitte og karantener på Kringsjå skole 
Enighet om at skolen har vært generelt gode på å informere om karantene og karanteneregler når 
smitte har oppstått. Det har vært savnet informasjon ut til aktuelle trinn når karantenetilfeller har 
oppstått.  
 
Er et ønske om at hele trinnet får beskjed når en av klassene eller kohortene er i karantene, da 
elevene omgås en del, som f.eks på fotballtreninger. I tillegg har det hendt at skolen har lovet å 
komme med mer informasjon uten at dette har skjedd, som mailen sendt torsdag 29.april vedr 
ventekarantene på 4. trinn og klasse 7B. 
 
Rektor svarer:  

• Det er smitteteamet som avgjør hva som skal sendes ut og hvem som skal være mottakere av 
informasjonen. Det er ikke den enkelte skole som avgjør om vi skal være på rødt eller gult 
nivå. Det er det smittevernoverlegen som gjør i samarbeid med byrådet. 

  
5. Gruppene informerer 
  
* AKS – skolefritidsordningen:  
Foreldre har stilt flere spørsmål til AKS vedr skjermtid og-bruk. Se eget vedlagt svar fra AKS-leder 
Inga. 
  
* Elevenes trafikksikkerhet (trafikk/skolevei): 
Siste nytt i trygg skoleveisaken. Det var full forvirring etter bystyrevedtaket om fartsreduserende 
tiltak i Sognsveien. Nå er arbeidet i gang, men ikke helt slik opposisjonen ønsket. Bymiljøetaten er i 
gang med å lage innsnevring på nedsiden av Frydenhaug barnehage og Kringsjå skole. 
 
Les hele saken i Nordre Aker Budstikke; https://nab.no/nyheter/har-startet-pa-arbeidet-med-
innsnevring/19.23960 
  
* Driftsstyret: 
Sist møte gikk styret gjennom elevundersøkelsene, 17. mai-feiring, skolehageprosjekt og noen 
kommende ansettelser. Neste møte er 25.mai 
  
* Skolemiljøutvalget, elevenes trivsel (SMU):  
Ingenting nytt å melde. 
  
* Elevenes utemiljø (skolegård/sykkelparkeringer): 
Undervisningsbygg har fått inn tre anbud på basketballbane/hinderløype som ble fremlagt på møte 
13/4-21 for Karen Helene Sendstad/Kristin Hofsø i skolegårdsgruppa, FAU-leder Jan Briseid, 
vaktmester Gro Elisabeth Amundsen, elevrådsleder Josefine Oraug Rygh og Svein Skandfer Hanssen 
(forelder ved Kringsjå skole med kompetanse på skolegårder).  
 
Det ble enighet om at elevrådet skulle ha en egen gjennomgang og se på hvilket av de tre forslagene 
de likte best. Skolegårdsgruppa, FAU-leder og Svein hadde nytt møte 3/5, etter at elevrådet hadde  
gitt tilbakemelding om sitt ønske. Elevrådet ønsket enstemmig det samme anbudet som 
skolegårdsgruppa/FAU-leder/Svein mente var det beste tilbudet. Det ble videre avklart med rektor at 

https://nab.no/nyheter/har-startet-pa-arbeidet-med-innsnevring/19.23960
https://nab.no/nyheter/har-startet-pa-arbeidet-med-innsnevring/19.23960


man kan gå videre med dette anbudet, og Jens Brynildsen i undervisningsbygg har fått tilbakemelding 
om det. 
 
Det ble på FAU-møtet vist frem anbudet man har havnet på (CH Prosjekt AS). Her ble det stilt 
spørsmål mht kostnadene og hvordan det skal dekkes. Jens Brynhildsen fra undervisningsbygg har 
evaluert og laget innstilling på at det blir CH Prosjekt As som vinner konkurransen, han antar at 
undervisningsbygg vil utføre både basketballbane og hinderløype, men venter på intern bekreftelse 
på at UBF kan dekke alt over 100 000 kr.  
 
Det er allerede satt av 75 000 kr til skolegård fra KSV. Da mangler det 25 000 kr til å dekke det som 
undervisningsbygg ikke betaler, noe FAU ser nærmere på kommende møte. 
 
  
* Eventuelt:  
Foreldremøter på trinnene er i gang. Det vil bli jobbet med å få på plass FAU-kontakter og 
klassekontakter for hver klasse til skolestarten høsten 2021. 
 
Neste FAU-møte er skoleårets siste, onsdag 2.juni 
 
Saker sendes inn før torsdag 27.mai 
 


