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FAU Sofienberg skole 

Referat FAU-møte mandag 27. september 2021 kl.18:30  

Hybrid, fysisk og på Teams. 

Tilstede:  

8A Odd Reinhardt Nicolaysen 

8B Karianne Lund 

8C Anniken Fjesme 

8D Linda Bergh (Teams) 

8E fravær  

9A Kari Sellæg 

9B Ida Rogstad (Teams) 

9C Marianne Marthinsen 

9D fravær, / Stian Schjelderup skoleparken 

9E fravær 

10A Thomas Strømdahl 

10B Karsten Alstad Sørbye, Helen Rist (FAU leder) 

10C Bente Mæhlum 

10D Siri Lobenz Rørstad 

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

Referent: Bente Mæhlum, Helen Rist 

Agenda 

1. Oppmøte OK 

2. Godkjenne innkalling og agenda OK 

3. Saker til eventuelt OK 

4. Godkjenne referat forrige møte, evt. Oppfølgingssaker OK 

 

5. Informasjon fra skolen v/ Fungerende rektor Nina Røneid.  

Takker for det gode oppmøte av nye og gamle representanter i FAU. FAUs rolle er å være med på å 

styrke samarbeidet mellom skole og hjem. 

Rektor forteller at det har vært en god skolestart i høst. Noen få elever savner skolehverdag på 

Teams, men de aller fleste er glade for å være tilbake på skolen. Det har vært en god og godt planlagt 

oppstart. Oppussingen av administrasjonsbygget der også gymsalen er, pågår fortsatt.  Bygget skal 

være klart til å tas i bruk 3. november. I mellomtiden benyttes det erstatningslokaler både på 

Språksenteret og på Lakkegata skole. Det merkes at det er 400 elever på et bygg og en enda mindre 

skolegård for tiden på grunn av oppussingen. Skolen bruker nå Sofienbergparken mye både i 

friminuttene og til oppstilling. Miljøteamet gjør en veldig god innsats for elevene. 

I år er det 120 elever på 8. trinn i år, mot 150. Det er et mindre kull i år på alle Osloskolene.  

Emil Wahlqvist er assisterende rektor. Det innebærer at det er en færre i ledergruppa da rektor Øyvor 

Skofteland har permisjon. 

Sofienberg skole er stolte av å være nominert til Dronning Sonjas skolepris. Dronning Sonjas skolepris 
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deles ut annethvert år til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. 

Vinnerskolen får 250 000 kroner, et kunstverk utformet av Dronningen og et diplom. Kåringen er 30. 

september.  

 

Skolen mottar for tiden mange telefoner om korona og smittevern. Det er mange som er usikre på hva 

som er de gjeldende reglene. I utgangspunktet er alt som før korona, men skolen melder likevel ifra 

når det er smitteklynger i ulike grupper. Nå (uken før høstferie) er det en liten økning i en 10. klasse. 

Totalt sett har det vært lite smitte på skolen. Skolens ledelse oppfordrer foreldrene til å gi beskjed til 

skolen når en vet om smitte. Alle nærkontakter får fortsatt en telefon fra smittesporingsteamet. Det er 

et godt samarbeid med bydelsoverlegen. Skolen sender ut oppdatert informasjon om blant annet 

hvem som defineres som nærkontakter. Mange av elevene er nå vaksinerte.  

 

Spørsmål: Hva er definisjon av nærkontakter nå? 

Nærkontakter er veldig få, og en skal få beskjed fra smittesporingsteamet dersom en er nærkontakt, 

en definerer ikke det selv lengre. Elever er ikke nærkontakter selv om de går i samme klasse. Men om 

de er på overnattingstur og sover på samme rom så er de definert som nærkontakter. 

 

6. Valg av FAU-leder og nestleder 

Vedtektene for FAU Sofienberg sier at leder og nestleder skal velges særskilt på årsmøte. Neste møte 

blir da årsmøte. I fjor ble FAU stiftet som en forening. Da kan en få organisasjonsnummer og 

bankkonto for søke penger og midler. Formålet for oss er utelukkende for å søke midler til parken. 

Helen Rist fortsetter som FAU-leder til neste møte 26. oktober og stiller også til gjenvalg som leder for 

FAU skoleåret 2021/2022. Meld inn kandidater til Helen. Det er også ledige verv som nestleder og til 

styret. Det trengs helst 1-2 nye medlemmer, gjerne fra 8. og 9. trinn.  

 

Faste punkter (pågående aktiviteter) 

a) Driftsstyret 

Helen Rist og Åsta Vedeler er foreldrenes representanter i Driftsstyret. Fung. rektor kaller inn 

til møte etter høstferien.  

 

b) Skolemiljøutvalget 

Vi trenger å velge to nye representanter. Her sitter elever, politikere, to foreldre og 

representant fra skolen. Ønsker særlig noen fra 8, trinn eller 9. trinn. Det tar ikke noe tid utover 

møtene. FAU representantene må spørre i sine klasser og undersøke om noen av 

klassekontaktene/miljøkontakter eller andre kan representere foreldrene i Skolemiljøutvalget. 

 

Valgt inn: Karianne Lund 

Trenger en til 

 

c) Oslo KFU (Kommunale Foreldre Utvalg) 

Helen Rist deltar som FAU leder, Dette er en kommunal gruppe for alle FAUene i 
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Osloskolen. Agenda for neste møte 28. september er: Teams for FAU, helsesykepleier, 

samarbeid skole-hjem. Møtene i KFU foregår på Zoom. 

 

Grupper og arbeidsområder 

Sosialgruppe 

Har hatt som oppgave å lage sosiale arrangementer, inkludert skoleball for 10. trinn.  Her trengs det to 

representanter, bør gjerne være en fra 9. og en fra 10. trinn. Det er noen midler til å arrangere ball. Og 

Caroline Roka har masse oppskrifter til hvordan arrangere.  

9. klasse foreldre hjelper til som vakter på skoleballet for 10. trinn. Det er en fordel at noen har lyst til å 

delta og bidra her. Er det noen miljøkontakter eller noen som liker å arrangere noe sosialt? 

FAU kontaktene må spørre i sine klasser, kanskje vet en om en person som kunne tenke seg dette 

vervet? 

Skolegård- og parkgruppe v/ Stian Schjelderup 

Stian har tidligere jobbet med utvidelsen av skolegården på Lakkegata skole og har vært med i 

skoleparkgruppen så lenge den har eksistert, nå i 1 ½ år. Sofienberg er den grunnskolen i Norge som 

har minst kvadratmeter skolegård per elev: 3m2, og normen er minst 12m2. For å kompensere er det 

en forutsetning at det skal være maks 50 meter gangavstand til parken og det eneste stedet det er 

praktisk mulig er å åpne en passasje mellom de to barnehageområder. Minst 20% av skolegården 

ligger i rød støysone som tilsier at det egentlig ikke er egnet til å oppholde seg der i friminuttene.  

Nå er saken hos byråden Inga Marthe Thorkildsen, Utdanningsetaten og bydel Grünerløkka. Men FAU 

og skoleparkgruppen vil helst fortsatt at det skal fattes et eget vedtak i bystyret, for å gjøre fremgang 

mindre komplisert – selv om vi erfarer at alle instanser støtter intiativet. 

Bydelen har fattet vedtak om at parken skal være mer tilrettelagt for elevenes bruk, også i fritiden. Det 

er også fattet et nytt vedtak i Bydelsutvalget (BU) i bydelen for å lage en passasje mellom 

barnehagene. Dette er nå vedtatt. Budsjettet må avklares da dette kommer i tillegg til budsjettet for 

selve oppgradering av parken.  

Skoleparkgruppen har søkt og mottatt midler fra Sparebankstiftelsen. Deler av disse går til et 

samarbeid med Rodeo arkitekter som utarbeider en brukermedvirkningsprosess som kan føre 

til forslag til en helhetlig plan for parken.  

 

Sofienberg kirke er nå nedlagt og skal bli et kulturhus. Det forvaltes av Kirkelig fellesråd i Oslo  

og Paulus og Sofienberg menighet har tatt kontakt fordi de ønsker å undersøke muligheter for 

å bidra til å oppgradere området rundt kirken og denne delen av parken – kanskje i samarbeid 

med skolens prosjekt. 
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Finansiering er en utfordring. Foreldene håper at den kan bli enklere ettersom Oslo bygg har 

slått sammen Undervisningsbygg og Omsorgsbygg slik at skole og barnehager har samme 

eier.  Byrådsavdelingen for kunnskap og oppvekst har tildelt 2,8 mnok i årets budsjett og til 

sammen 9 millioner over 3 år. Det er behov for ytterligere midler. Det er antatt at hele 

prosjektet kan komme opp mot titalls mnok. 

 

Elevinvolvering – til nå har det vært en medvirkningsprosess om hva de ønsker i parken. Det 

skal lages en landskapsplan og her ønsker passer skoleparkgruppen på at alle blir hørt som 

bruker parken, både elever, barnehagene, naboer, eldresenteret og andre. Samtidig ligger det 

til grunn at ungdommene skal sette premissene for utforming av parken. Ungdomsrådet har 

også hatt et møte, og støttet forslaget om åpne en passasje mellom barnehagene.   

 

Skoleparkgruppa har alltid forslag til løsninger når noe løftes. Det jobbes med å være positiv 

og konstruktive. Om noen ønsker å være med i skoleparkgruppa er det bare å ta kontakt med 

Stian.  

 

Rektor: skolen er imponert over hva en har fått til allerede i parken. Skolen er der mye og får 

gode tilbakemeldinger. Skolen trenger å bruke parken aktivt, nå er det også oppmøtested for 

klassene hver morgen.  

 

d) Andre saker 

a) Dagravning 

FAU Sofienberg har bestemt å støtte dagraving. Det er et initiativ som ble startet av 

foreldre på Grünerløkka skole. Der foreldre går en runde i skolemiljøet på ettermiddag og 

kveld, etter skoletid.  

Forslag er at Sogfienberg skole begynner med egen dagravning/kveldsravning og at en 

klasse får en kveld hver per semester. Det er fint om en får til fredag eller lørdag, da vil en 

utfylle dagravninga til Grünerløkka som er ferdig kl 20 mandag til torsdag.  

 

Det foreslås at de som ravner ved Sofienberg selv kan bestemme hvor en vandrer, for eksempel 

skolegården, Sofienbergparken, Dælenenga eller hvor en måtte ønske. Det må ikke være en fast rute. 

Ca mellom Birkelunden og Tøyenparken. For eksempel 20-22 på kvelden. En må ikke sette opp 

vaktlister, en kan ha frivillig melding av vakter eller FAU-representant og miljøkontakt ravner og 

inviterer en til to andre foreldre fra klassen.  

 

Ravnene skal ikke blande seg, bare være trygge voksne til stede og ringe politiet ved behov.  

 

Forslag: vi setter opp vaktlister for klassene og prøver å få dette i gang. Vi har gule vester og man må 

melde seg på en liste for å ha logg/dokumentasjon på hvem som går, for forsikringen (Natteravnene i 
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Oslo / Tryg). Helen setter opp en kalender, og en klasse per uke. Forsøker i høst, hvis ikke starter vi til 

våren. 

Møteplan resten av skoleåret 

Fungerer OK med hybridmøte som kombinerer fysisk møte men med Teams lenke i tillegg. Oppfordre 

gjerne vara til å stille dersom en ikke kan komme. Miljøkontakten foreslås å være vara for FAU, evt.  

en annen forelder fra klassen.  

 

Neste FAU møte inkludert årsmøte for Foreningen FAU Sofienberg skole er 26. oktober 18.30 

 

Møtekalender: 

 

Tirsdag 26. oktober kl.18:30 

Onsdag 1. desember kl. 18:30 

Torsdag 13. januar kl. 18:30 

Mandag 14. februar kl. 18:30 

Tirsdag 22. mars kl. 18:30 

Onsdag 27. april kl. 18:30 

Torsdag 2. juni kl. 18:30 

 

Eventuelt: 

 

Gymsal: det er ingen gymsal for tiden. Nå er det utekroppsøving frem til høstferien. Skolen skal se på 

mulige lokaler fra 11 oktober til 3 november: Tøyenhallen, men andre skoler (Vahl og Hersleb) 

mangler også gymsal så det er mange som trenger å bruke den midlertidige hallen på Tøyen. Det er 

også lånt hallen på Slurpen på Lakkegata.  

 

 


