
Referat for FAU-møte Sofienberg skole 30.11.2022

Status 
oppf. Status sak Ansvarlig Frist

Camilla, Emir, Gunnar og Rakhma kom og snakket om tilbudene 

sine til bydelens ungdommer. Vi anbefaler alle å sjekke ut appen 

"Ung Løkka" som man finner i App Store og på Google for Android. 

Fritidsklubben Dragen på Lakkegata skole er også et veldig godt 

tilbud.

0. Besøk fra SaltO, Utekontakten og Dragen

8A Roger Sørøy

8C Ellen Syrstad

8D Wenche Paulsen

8E Stian Schjeldrup

9A Arild B Anda

9C Anniken Fjesme

10A Stephen Andrew Fulker

Vi oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med hvem som er vara og 

notere nøye ned møteplanen nederst i dette referatet.

Til orientering1. Oppmøte

ArildTil oppfølgingVi må melde fra til skolen og be dem om å publisere høstens 

referater fra FAU-møtene så de er tilgjengelige for alle foresatte.

Trenger du mer informasjon om FAU og skole-hjem-samarbeid? Se 

mer om foreldreutvalg generelt, du kan også lese om 

foreldreutvalgene i Osloskolen

Til orientering2. Innkalling og agenda

- Stian orienterte fra Driftsstyret og fra møte med rektor. 

- For 10. trinn er det eksamensmøte i mars. Foresatte på trinnet må 

spørre spesifikt om utviklingssamtaler, da det ikke vil bli kalt inn til. 

- Det vil bli fire dager åpent i juleferien, mer informasjon kommer. 

- Det har blitt færre alarmer, skolen synes det virker som om tiltak 

har hatt effekt

- Det blir ball for 10. trinn, vi har ikke fått en dato enda.

- En del elever klager over at de ikke får med seg innringing/når de 

skal komme inn etter utetid, da de ikke har armbåndsur og har 

levert inn mobilene. Vi diskuterer tiltak videre

Til orientering3. Oppfølgingssaker fra forrige møte til behandling; 
orienteringer

Kine skal i møte med Skolemiljøutvalget (SMU) neste uke

Skolemiljø

Til orientering4. Oppdateringer pågående aktiviteter

https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/fritidsklubber/dragen-fritidsklubb/
https://foreldreutvalgene.no/fug/
https://foreldreutvalgene.no/fug/
https://www.oslokfu.no
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Diskusjon i FAU.

Fokus på leksehjelp: hvordan kan man gjøre det lettere å delta og få 

bedre utbytte av det?

Stian orienterte FAU og la fram foreløpige planer for opparbeiding av parkområdet 
som skal bli disponibelt for elevene, og få en gjennomgang mellom barnehagene på 
vestsiden av skolen

StianUtemiljø/skolegård

5. Andre saker 

(Styremøte onsdag 23. november)

FAU-møte Onsdag 30. november kl. 18

(Styremøte tirsdag 24. januar kl. 16:30)

FAU-møte torsdag 2. februar kl. 18

(Styremøte mandag 27. mars kl. 18)

FAU-møte onsdag 12. april kl. 18

(Styremøte mandag 15. mai kl. 18)

FAU-møte tirsdag 23. mai kl. 18

(Styremøte mandag 4. september kl. 18)

FAU-møte torsdag 14. september kl. 18

(Styremøte mandag 9. oktober)

Årsmøte og FAU-møte onsdag 18. oktober kl. 18

6. Møteplan for skoleåret


