
REFERAT FAU MØTE - SOFIENBERG SKOLE 

 

Onsdag 21.november 2017 

Klokken 18.00 

 

Tilstede:  

Rektor 

11 FAU representanter 

 

1. Arbeidsgrupper.  

Hva er det ønskelig at FAU representantene bidrar med i de enkelte arbeidsgrupper og 

hvordan organiseres arbeidet i de enkelte arbeidsgrupper. 

 

2. Vinterfest for 10.klasse.  

FAU Arbeidsgruppen bidrar med å finne frivillige foreldre fra 9.trinn som kan bidra som 

vakter og lignende på festen. Elevene og en ansvarlig lærer arrangerer og planlegger selve 

festen. Arbeidsgruppen tar kontakt med lærer for å kartlegge øvrig behov for hjelp. 

 

3. Internasjonal dag.  

Ikke bestemt dato ennå, men blir i mars måned en gang. Arbeidsgruppen skal hjelpe til med å 

engasjere foreldre til å arrangere dagen i samarbeid med skolen og elever. 

 

4. Brukerundersøkelsen. 

En undersøkelse rettet mot foreldre til elever ved Sofienberg skole. Neste undersøkelse 

sendes ut vår 2018. Arbeidsgruppen skal gå gjennom resultatene fra siste undersøkelse og se 

på følgende: 

a. førsteinntrykk 

b. vurdere hva foreldre legger i begrepet «trivsel» og hva er «trivsel» for barna.  

c. hvordan kan gruppen lese tallene i del 2 «Trygt miljø» og hva er konklusjon 

d. hva kan vi lese ut av tallene 

e. passer spørsmålene med formen som benyttes i utviklingssamtalen 

f. annet 

 

5. OD-dagen.  

Elevene har arrangert OD-dagen og FAU arbeidsgruppen skulle bidratt med å hjelpe 

elevgruppen med eventuelt gjennomføring. Arbeidsgruppen rakk ikke å komme i gang før OD 

skulle arrangeres. Den nye arbeidsgruppen må derfor se på tiltak på hvordan den kan 

forberede seg til neste års OD-dag. 

 

6. Dag-Ravning.  

Arbeidsgruppen skal avgjøre hvorvidt det skal arrangeres dag-ravning og eventuelt hvilke 

områder. Eventuelt tidligst oppstart blir etter påske. 

 



7. Åpent møte. 

Mødregruppen arrangerer åpent møte i samarbeid med Gateteamet, Salto, rektorer og FAU 

fra Lakkegata skole, Grünerløkka skole, Sofienberg skole og Frydenberg skole. 

Temaet for møtet er: «Hvordan kan foreldre støtte skolen i arbeidet med barnas sosiale 

miljø».   

Arrangeres 5.desember fra 18.00-19.00 på Sluppen. Dørene åpner kl. 17.30 og det er åpent 

for alle foreldre uansett kjønn. 

 

8. Neste møte onsdag 10.januar 2018. 

Ta kontakt med klassens FAU kontakt dersom noe bør tas opp. 

 

Referent: Christian Strømme 


