
 

 

Referat FAU-møte mandag 21. september 2022 kl.18:30  
Fysisk møte på skolen, noen få deltakere på Teams 

Foreldrerepresentanter:  
 
Roger Sørøy (8A), Hilde U Jones (8B), Ellen Syrstad (8C), Wenche Paulsen (8D), Stian Schjelderup 
(8E), Kine Tell (9A), Une Tangen (9B), Kitty Knutzen (9B), Tonje Jæger ( 9E), Steve Fulker (10A), Ida 
Rognstad (10B), Ragnhild Friberg (10B), Ingrid Wergeland (10C), Wanda Voldner (10D) 

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

Møteleder og referent: Helen Rist (tidligere FAU-leder) 

Saksliste 

1. Oppmøte OK 
 

2. Innkalling og agenda ble godkjent 
 

3. Saker til eventuelt 
 

Det ble meldt inn et forslag om å velge et aktivt styre og sette dato for skoleårets første FAU-

møte for sommerferien. 

 

4. Informasjon fra tidligere FAU leder Helen Rist 

Helen orienterte om hvordan FAU har fungert de siste to år og bakgrunn for at FAU vedtok å 

opprette seg selv som forening.  Det ble en del diskusjon om best mulig måte å utvikle dette 

bedre på i år. 

5. Informasjon fra skolen v/ rektor Nina Røneid og assisterende rektor Emil Wahlqvist 

Rektor orienterte om en god oppstart for alle trinn. Det er første gang i over to år at skolen har 

åpnet høstsemesteret med fysisk oppmøte etter pandemien og med hele skolebygget åpent, 

etter en rehabilitering av det vestlige bygget. Det er flere nye lærere, så mange som 11 av 34. 
Spennende innkjøring med nye elever og ansatte. Det er fem fulle klasser i 8. trinn og 

ventelister for elever som ønsker å begynne på Sofienberg. Miljøteam teller nå 11 barn- og 

ungsomarbeidere på laget. God stemning og bruker tid på å etablere sosial trygghet. Ellers er 

det mye fokus på LK20 (ny læreplan): felleskap, lære sammen, bygge felles kapasitet – og 

inkluderende undervisning. Som en erfaren iPad-skole deltar vi i tiltaket «Oslo Create», ved 

assisterende rektor Emil. Det handler om hvordan skoler bruker iPad og digitale læreverktøy 

på en klok og pedagogisk måte. Rektor takket foreldrene for deres engasjement og positiv 

innstilling. Det er viktig at alle samarbeider om det beste for ungdommet. 

6. Valg av FAU-leder og nestleder 



 

 

FAU-representantene ble enige om å velge et styre i første omgang, som skal ved første 

anledning ha et møte for å konstituere seg selv og beslutte hvordan leder og nestleder velges.  

Representanter til Driftsstyret (DS) og Skolemiljøutvalget (SMU) må også velges på nytt i år 

da disse velges for ett år om gangen.  

Forrige skoleår var Driftstyrets medlemmer fra FAU: Thomas Strømdahl og Helen Rist, med 

tre varaer: Ida Rognstad, Linda Bergh og Therese Aalberg. FAU-leder skal sitte i Driftsstyret 
og de siste årene har Driftsstyret også valgt FAU-leder som DS-leder, selv om det er et 

alternativ at DS-leder er en politisk representant fra bydelen.  

Foreldrepresentanter i SMU siste skoleår var Karianne Lund, vara Ida Rognstad. 

FAU kommer tilbake til å velge inn representanter til disse roller ved et senere møte. 

7. Faste punkter (pågående aktiviteter) 
 

a. Driftsstyret 
 
Siste møte i Driftsstyret var 2. juni. Rektor kaller inn til nytt møte når alle 

representanter er på plass.  

 

b. Skolemiljøutvalget 
 

Møte med Linda Moen – kommer i gang når foreldrerepresentanter og elevrådet er 

klar. 
 

c. Oslo KFU  

 

Det er skolegruppemøte tirsdag 27. september kl.18:30-20:00 på Teams. Ingen 

meldte seg til å delta denne gang. All info for møter er på nettsidene til Oslo KFU. 

Helen anbefaler disse møtene som pleier å være interessante og nyttige både for å få 

nyttig påfyll relevant til skole-hjem samarbeid og for å veksle erfaringer med andre 

FAU-foreldre. 
 

d. Grupper og arbeidsområder 
 

i. sosialgruppe 

 

Ida Rognstad har tidligere tatt initiativ til uteservering for elever i samarbeid 

med bydelens ungdomsteam og Løkkytruck. Vi trenger gjerne flere foreldre til 
å melde seg som ønsker å lage sosiale og hyggelige treff for elevene. Det 

trenger ikke å være komplisert, kan holdes enkelt. Deltakere kan godt være 



 

 

miljøkontakter (den andre foreldrerepresentanten i hver klasse som ikke er i 

FAU) eller andre foreldre.  

 
ii. skolegård- og parkgruppe 

 

Stian Schjelderup orienterte om bakgrunn og status i saken. Det er vedtatt at 
parken skal oppgraderes og tilgang åpnes mellom to barnehageområder som 

er gjerdet helt inn til hverandre per i dag. Det er gjennomført en 

medvirkningsprosess i nabolaget som FAU har betalt for med midler fra 

Sparebankstiftelsen DNB. Vi er i dialog med prosjektleder i Utdanningsetaten 

som er veldig positiv og aktiv i saken. Det er nå i fasen for en formell 

prosjektering og søknadsak er opprettet hos Plan og Bygg. Skolebyråden er 

veldig støttende. Samtidig er vi (i FAU-gruppen) noe bekymret at byrådet ikke 

har satt av nok budsjett i forhold til hvor ambisjonsnivået bør være for hele 
prosjektet. Stian holder i politisk kontakt men tar gjerne mot innspill fra andre 

foreldre. Helen ønsker å fortsette i skoleparkgruppen det neste året. Andre 

som vil bli med må gjerne kontakte Stian, det er rom for flere.  

 

8. Andre saker: 
 
a) Orientering om foreningen FAU Sofienberg skole, plan for årsmøte 

 

Helen har lagret alle dokumenter og historikk for FAU i en Google Drive og overfører dette 

til ny FAU-leder ved anledning. De viktige dokumenter (Foreningens vedtekter, 

stiftelsesdokument, møtereferater) ligger på skolens hjemmeside  

 

Styremedlemmer må registreres i Brønnøysundregistrene (enkel melding i Altinn).  

 

Styremedlemmer ble valgt for skoleåret 2022-2023: 
 

Une Tangen 

Wenche Paulsen 

Stian Schjelderup 

Arild Anda (meldte seg skriftlig i forkant av møtet) 

Ida Rognstad 

Ingrid Wergeland 
 

b) Møteplan resten av skoleåret 



 

 

Besluttes av styret etter de har hatt mulighet til å holde styremøte.  

Årsmøte må holdes i henhold til foreningens vedtekter. Helen bistår gjerne med 

forberedelse til årsmelding.  


