
FAU Sofienberg skole 

Referat FAU-møte torsdag 13. januar 2022 kl.18:30  

Digitalt møte på Teams 

Deltagere: 

Foreldrerepresentanter: Odd Reinhardt Nicolaysen (8A), Karianne Lund (8B), Heidi Sjursen 

Konestabo (8C), Kari Sellæg (9A), Ida Rogstad (9B), Hilde-Gunn Olsen (9D), Therese Aalberg (9E), 

Marthe Solbakken (9E), Thomas Strømdahl (10A), Helen Rist (10B), Karsten Alstad Sørbye (10B), 

Bente Mæhlum (10C), Siri Lobenz Rørstad (10D) 

Fravær: 8D, 8E, 9C 

Fra skolen: Nina Røneid (fung. rektor), Emil Wahlqvist (fung. ass. rektor) 

Referent: Bente Mæhlum, Helen Rist 

1. Oppmøte – OK 

 

2. Innkalling og agenda ble godkjent 

 

3. Ingen saker meldt til eventuelt  

 

4. Referat fra forrige møte ble godkjent 

 

5. Informasjon fra skolen 

 

Koronasituasjonen på Sofienberg  

Det har vært lite smitte fram til forrige uke, men nå er det større økning i smitte den siste uken. Det er 

smitte både blant elever og ansatte. Det leies inn faglærte vikarer ved sykdom. En forsøker så godt 

som mulig å få et godt tilbud til alle elever. Det er én klasse som er hjemme og har digital undervisning 

fordi det er mange smittede elever og det blir en bedre undervisningssituasjon når det er flere elever 

hjemme enn på skolen.  

 

Gult nivå fungerer på Sofienberg, enda bedre nå at skolen har fått tilbake og tatt i bruk bygg A. Nå er 

det færre elevere i gangene, og en har fått flere spesialrom tilgjengelig, som gymsal, 

administrasjonsrom, kunst og design, mat og helse og flere klasserom. Etter fasaderehabiliteringen 

har Bygg A blitt fint. Utvendig blir det helt ferdig i midten av mars da siste bygningsdeler kommer. 

Innvendig er det noen mindre oppgaver som gjenstår, men det er gitt brukstillatelse for bygget. Og 

endringene vil ikke påvirke undervisningen da dette gjøres i helger eller på ettermiddagstid. Det har 

blant annet vært en vannlekkasje under byggeperioden og dette vil utbedres i vinterferien.  



Benjaminprisen 

Sofienberg skole har fått tildelt Benjaminprisen. Denne skal utdeles på skolen 1. februar. Det blir 

begrenset til 50 deltakere i gymsalen, men det blir «streamet» slik at alle kan få det med seg og det 

blir et opplegg til elevene på skolen i uken før prisen deles ut. Elevrådsrepresentantene er med på å 

planlegge og gjennomføre utdelingen, de følger gjestene som kommer utenfra, som byråd, 

Kunnskapsminister og andre som kommer til arrangementet. Elevrådsleder skal holde tale og elevene 

i elevrådet blir aktive deltakere. For å sikre en god gjennomføring planlegges det godt og en har 

mange reservekandidater som kan steppe inn på kort varsel. Alle vil få lenke til å følge arrangementet 

digitalt, også foreldre kan følge med på utdelingen.  

Seremonien vil foregå i gymsalen og så går en bort til Skoleparken i Sofienbergparken for å vise frem 

uteforholdene for skolen. Det planlegges både for lunsj for elevene i samarbeid med bydelens 

Løkkytruck og elevinnslag i parken. Alle planene er avhengig av smittesituasjonen også i dagene 

fremover.  

 

Karakterer 17. januar 

17. januar blir karakterer for høsthalvåret publisert. Det kommer informasjon til foreldrene hvordan en 

logger seg inn på IST for å se på disse.  

 

Det har vært god oppstart til tross for flere smittede i klassene. Det er viktig å ta vare på det sosiale.  

Det var tenkt å ha trinnfest i februar, muligens blir det klassevis dersom det ikke lar seg gjøre på hele 

trinnet. Skoleballet for 10. trinn kan ikke gjennomføres i februar, det må vi komme tilbake til. Flere 

foresatte har meldt seg til å delta i planlegging sammen med skolen når dette er aktuelt. 

Digitale skolebesøk på videregående for 10. trinn. Noen videregående skoler vil sende en 

representant fysisk til Sofienberg og det vil være informasjon i auditoriet for 10. trinn i tillegg til de 

digitale skolebesøkene. Linda Moen har god informasjon om skolene og opplegget så det er bare å ta 

kontakt dersom en lurer på noe.  

FAU gratulerer skolen med Benjaminprisen.  

 

6. Faste punkter (pågående aktiviteter) 

a. Driftsstyret 

13. januar var det møte. Budsjettet for 2022 ble godkjent. Neste møte (15. februar) vil 

årsrapport og regnskap for 2021 godkjennes samt strategisk plan.  

b. Skolemiljøutvalget 

Skal være møte 25. januar 

c. Oslo KFU  

Ikke ny informasjon. Tilgang til egen Teamskonto er opprettet for alle skolers FAU, sånn 

at en kan kalle inn til møter som FAU-leder eller nestleder.  

d. Grupper og arbeidsområder 



i. Sosialgruppe 

Vinterballgruppe – her har det kommet mange navn. Takk til de som har vervet 

foresatte. Vi håper det blir gjennomført. Foreldre både fra 9. og 10. er med i 

gruppen. Skolen kaller inn foreldrene når det er klart fra skolen at en kan 

arrangere skoleball. Det blir nok ikke i februar pga smittesituasjonen.   

 

ii. skolegård- og parkgruppe 

Går sakte men sikkert fremover. Rodeo arkitekter skal begynne å planlegge 

medvirkningsprosess fra og med februar 2022. Våren er et bra tidspunkt å møte 

folk i parken og få innspill fra brukere av parken.  

I Oslo Bygg er det nå en midlertidig prosjektleder, det avklares noen formaliteter 

før de kan sende inn en søknad til Plan- og bygningsetaten og da kan det 

opprettes byggesak og prosjektet kan begynne formelt.  

 

7. Andre saker  

Stillingen som rektor er utlyst. Helen som leder av driftstyret er med på intervjuene. Søknadsfrist 

er 24. januar.  

 

Neste FAU blir 15. februar 18.30 og flyttes dermed en dag i henhold til tidligere plan. Da vil det 

være møte i Driftsstyret og FAU på 15. februar 2022.  


