
Referat FAU-møte  

12. januar 2020 kl. 18:30 – 19:30 

Referent: Helen Rist / Bente Mæhlum  

Til stede:  
 
Foreldre 
 
8A Birgitte Schjøtt Christensen 
8B Ragnhild Friberg 
8C Hilde Ultvedt Jones 
8D Stine Helgeland 
8E Stian Schjelderup 
9A Thomas Strømdahl 
9B Helen Rist, Karsten Alstad Sørbye 
9C Bente Mæhlum 
9D Åsta Vedeler 
10A Erlend Hårstad  
10B Hanne Slåtten 
10C Marit 
10D Hilde Holte Eriksen 
10E Caroline Roka 
 
Skolen 
 
Øyvor Skofteland 
Nina Røneid 
 

Godkjenning agenda og referat 

Innkalling med agenda og referat fra forrige møtet 26.11.2020 ble godkjent.  

Informasjon fra skolen 

Rektor fortalte at skolen er fortsatt på rødt nivå. Det er annerledes tider men vi prøver å gjøre 

hyggelige ting innenfor rammene for smittevern, f.eks. julekalender på Instagram, julepynt på skolen 

for å gjøre det koselig for elevene. Det var hyggelig med boller og kakao ordnet av foreldre og som 

miljøteam delte ut. Små ting blir viktig. 

Skolen og elevene har lykkes med å få ned smittetilfeller. Det ser ut som at tiltak og måten 

undervisningshverdagen organiseres på skolen nå fungerer godt, med bare noen enkelttilfeller med 

karantene (15 elever per nå, dessverre var det 30 i karantene på juleaften). 



Rektor ble intervjuet av TV2 før jul om et forslag om å stenge skolen den siste uken før juleferien. Det 

er ikke i mandatet til skoleledelsen alene å beslutte.  

God stemning nå etter ferien med elever tilbake på skolen. Det er tid for vurderinger og karakterer, 

det er en annerledes hverdag for alle. 

Skolen skal sende en skolemelding til foresatte om hvordan man går inn og ser karakterer, dette er 

endret i år og karakterer vil komme i det nye administrative systemet IST. Vi har hatt lite opplæring i 

dette pga korona.    

Faste punkter 

Kort fra Driftsstyret 

Møte i Driftsstyret er i februar. Budsjett innlevering blir noe utsatt.  Budsjett og strategisk plan fra 
etaten kom 20. desember, godkjennes innen 20. januar. Strategisk plan godkjennes i midten av 
februar.  

Kort fra Skolemiljøutvalget (SMU) 

Det var møte i SMU 11. januar. Elevene har hatt innspill om uteområdene, de er spent om hva som 
skjer videre.  
 
Elevene har behov for mer informasjon om tilbudet fra helsesykepleier, dette følges opp. 
Helsesykepleier skal blant annet ut og besøke klassene for å informere. 

Elevene uttrykker at de ønsker flere sosiale aktiviteter både i og utenom skoletiden. Restriksjoner 
pga korona har ført til tomrom sosialt. De har laget ønskelister om mulige aktiviteter i kohortene. 
Foreldre tilbyr å bidra med støtte ved behov, og oppfordres gjerne til å spille inn ideer. Ønsker så 
langt inkluderer skøyting, vintersport aktiviteter, digitale happenings som julekalenderen, sjakk eller 
spilleturninger, Among Us, Kahoot osv.  

En klasse har åpen Teams-gruppe i spisepausen. Kan tipse lærere at det har vært en positiv ting i 8D. 

Vi venter fremdeles på avklaring om politisk representant til SMU. 

Neste møte blir rett før vinterferien, uke 7. 

Kort om Oslo Kommunalt Foreldreutvalg (KFU)  

Det har ikke vært nytt møte i vår skolegruppe siden forrige FAU-møte (siste var 24. november, 
nestleder Hilde Holte Eriksen deltok for Sofienberg). Oslo KFU vil holde årsmøte tirsdag 6. april 2021 
klokka 19:00. Det kommer informasjon om det blir fysisk eller digitalt møte. 

Grupper og arbeidsområder 
 

Sosialgruppe: 



Ingen konkrete aktiviteter å melde om nå. Ser hele tiden på hva som er mulig innenfor koronaregler.  

Skolegård og parkgruppe:  

Stian Schjelderup orienterte om status. Innbyggerinitiativet ble sendt inn til bystyret før jul. Vi ba om 
å få komme til deputasjon i kultur- og utdanningsutvalgets neste møte (13. januar), noe vi ble invitert 
til. Øyvor og Linda fra skolen, Stian og Helen fra foreldrene, og Maja og Yassin fra elevrådet deltar i 
presentasjon av saken. Saken tas deretter til behandling i utvalget og sendes videre til byrådet for en 
uttalelse før den kommer tilbake til utvalget og kanskje til bystyret for behandling. Vi opplever at alle 
støtter saken når de får høre om den så er positiv til muligheten til å legge den frem. Sofienberg skole 
er i en særstilling ved å ha så lite areal, og oppgradering av parken vil komme hele nærområdet til 
gode og ikke bare elevene. Det vurderes mange ulike løsninger på kort og lang sikt som kan gi 
elevene den tilgang og tilrettelegging de trenger og samtidig også er bra for barnehagene. Plan og 
bygningsetaten ser på historikk av eksisterende regulering av området. PBE sier at elevene kan i dag 
gå igjennom barnehagen for å få tilgang til parken og det er ingen ting i veien for dette, men vi mener 
at oppsettet av inngjerding og gjør at dette ikke er mulig. Det må også avtales med barnehagene så vi 
trenger å komme i dialog. FAU har i løpet av året henvendt seg flere ganger både til ledelse og 
foreldrerepresentanter, skal fortsette.   

Andre saker 

Utlevering av klasselistene 

Klassekontakter og FAU-representanter ønsker å dele mer informasjon til, og konsultere med, de 
andre foreldrene og foresatte i klassen. I dag opplever vi at vi ikke har god nok oversikt til å gjøre 
dette. Det er ønskelig med epost og mobiltelefonnummer, men vi trenger ikke å vite bostedsadresse. 
Foreldre oppfordres i dag til å samtykke til å godta deling av kontaktinformasjon via 
skolemeldingsappen, eller på foreldremøter – men i praksis opplever vi at dette fanger opp kanskje 
bare halve klassen.  

I KFU-møtet i november ble det nevnt at skolene må dele klasselistene siden disse er å regne som 
offentlige dokumenter som foreldre kan få innsyn i. Oslo KFU jobber også for en 
FAU/foreldrefunksjon som egen bruker i skolemeldingsappen slik at en kan sende informasjon ut 
uten å trenge tilgang til alle kontaktopplysninger. Denne kan også fungere toveis. Dette er den 
optimale løsningen men kommer ikke umiddelbart. 

Skolen har avklart med Utdanningsetaten om balansen mellom personvern og foresattes tilgang til 
opplysningene, og i desember mottok presisering om hva som kan deles.  

Skolen ønsker å bli enig med FAU om hvordan en benytter kontaktlister for å skjerme mest mulig. 
Fortrinnsvis ønsker en at klassekontakt mottar og benytter disse listene.  

Det ble foreslått at skolen tar en gjennomgang av kontaktlister, fjerner taushetsbelagte opplysninger, 
og så deler kontaktlisten med FAU-representant og miljøkontakt klassevis, som skal vise forsiktighet i 
hvordan de bruker og evt. deler opplysninger videre.  

Natteravnene/Dagravning:  

Oppdatering fra utekontakten i Bydel Grünerløkka om status med ungdomsarbeid den siste 
perioden. Ungdom er mye ute nå ettersom at mange av deres fritidstilbud er stengt. Det kommer 



også ungdom fra andre bydeler til Grünerløkka, noe som av og til merkes på møtene ute. SALTO-
koordinator Camilla Farstad har spurt om vi dagravner. Økt foreldretilstedeværelse er et tiltak som er 
etterlyst av gateteam/utekontakt. Vi måtte svare at foreldrene på Sofienberg ravner ikke foreløpig 
men vi skal komme tilbake senere om det er engasjement for dette.  

Belysning Dælenenga 

Styret i Grüner Fotball IL som er ansvarlig for drift av fotballbanen, har besluttet å ikke ha 
flombelysning på banen på ettermiddag og kveldstid. Dette er fordi klubben er ansvarlig for bruk av 
banen og registering av besøkende, selv om de har måttet avlyse organisert trening for tiden pga 
koronarestriksjoner. FAU diskuterte dette og mener det er uheldig at et så stort friareal for ungdom 
blir mørklagt når de har ganske få andre, trygge steder å være om dagen.  

Det ble informert om at FAU på Grünerløkka skole og rektor der har henvendt seg til fotballklubben 
med en anmodning om å la lysene være på banen utover ettermiddag og tidlig kveld. FAU Sofienberg 
støtter dette, noe som ble meldt videre til styret i Grüner. 

OneNote 

Det kommer forskjellige oppgaver i Teams, It's Learning og OneNote. Et foreldreinnspill ble meldt inn 
om at det er vanskelig å navigere i OneNote. Det er mange mapper i de ulike fagene, med 
undermapper, temaer og flere kataloger. Det kan være utfordringer for enkelte elever å finne fram. 
Foreldrene har ikke tilgang til OneNote og det er begrenset hvor mye de kan hjelpe elevene. Det ble 
reist spørsmål om dette er noe som elever med særskilt behov (f.eks. dysleksi) klarer å mestre.  

Rektor svarte at skolen erfarer at de aller fleste elever får dette til, også de med lærevansker. I 
OneNote kan f.eks. læreren skreddersy oppgaver individuelt uten at andre trenger å se det. Skolen 
erfarer også i stor grad at bruk av iPad hjelper elevene holder mye bedre orden i dokumenter og 
mapper enn de gjorde da det var papirer og ringpermer.  

Elevene trenger og får opplæring i OneNote, men vi mangler foreldreopplæring/orientering i år. 
Skolen pleier å ha en innføring på høsten for å gi foreldrene en inngang og visning.  Når elevene er på 
skolen hele tiden går dette også bedre fordi de får støtte i klasserommet. Det kan være mer vanskelig 
når de har hjemmeundervisning halvparten av tiden.  

Skolen tar tilbakemeldingene videre og undersøker nærmere hvordan dette fungerer for 8. trinn i 
dag og hva som kan gjøres for å tilby foresatte en digital introduksjon.  

Vinteraktivitetsdag 

Skolen ser på om det er mulig å få til en vinteraktivitetsdag, for eksempel med aking i mindre 
grupper. Det er alternative løsninger, kroppsøving, aking, skøyting, langrenn. Dette skulle etter 
planen ha vært for hele skolen 2. mars men det er ikke mulig med dagens smittevernnivå.  

Neste møter 

Neste FAU møte er onsdag 10. februar 18:30 

Driftsstyret: este møte i februar. 



Skolemiljøutvalg: møte i uke 7, februar. 

Skolegård og parkgruppe: ingen møte i gruppa planlagt, kalles inn ved behov. 

Andre møter: 

FAU torsdag 11. mars 18:30 

Årsmøte i Oslo KFU tirsdag 6. april 2021 klokka 19:00 

FAU mandag 12. april 18:30 

FAU tirsdag 11. mai 18:30 

FAU onsdag 9. juni 18:30 

Foreningens vedtekter sier at vi skal avholde årsmøte. Foreslår at dette blir første eller andre FAU-
møtet etter sommerferien. 

 


