
Referat FAU-møte 

09 juni 2021 kl. 18:30 – 19:30 (Teams) 

Referent: Bente Mæhlum, Helen Rist  

 

1.  Oppmøte  

8A Birgitte Schjøtt Christensen  
8B Liv Guneriussen 
8C Hilde Ultvedt Jones  
8D Stine Helgeland 
8E fravær  
9A Thomas Strømdahl  
9B Helen Rist,  
9C Bente Mæhlum  
9D Rachida Aghbal 
10A Erlend Hårstad 
10B Hanne Slåtten 
10C fravær 
10D Hilde Holte Eriksen  
10E Caroline Roka 
 

Skolen: Øyvor Skofteland, Nina Røneid 
 

2.  Innkalling og agenda  

Innkalling med agenda ble godkjent.  

 

3. Referat siste møte 

Referat fra forrige møte 11. mai ble godkjent. 

 

4.Informasjon fra skolen 

Sosialgruppen ved foreldre på 10. trinn arrangerte en overraskelse på skolen med utdeling av is og 

musikk til elevene. Foreldrene var utkledt som hunder i heldekkende drakter med masker og spilte 

«who let the dogs out» mens de delte ut 430 ispinner til alle elvene i alle klassene. Det var fantastisk 

innsats og stor suksess.  

 

Skolen setter pris på engasjement og foreldremøtet som var 8. juni om dagravning i samarbeid med 



bydelen, Salto og Natteravnene i Norge. 

 

Nå er det vitnemålsutdeling torsdag 17. juni, det blir en digital utdeling uten foreldre fysisk tilstede. 

 

Oppussingen pågår av bygg A der gymsalen er stengt, så der kan en ikke ha vitnemålsutdeling nå. Det 

er håp om å leie losjen hos Frelsesarmeen på Grünerløkka. 

 

Muntlig eksamen ble avlyst og det setter skoleledelsen pris på.  

 

Budsjett tildeling til skoleparken er også en opptur for skolen. Byråd Inga Marte Thorkildsen var på 

besøk på skolen og vi er glad for at skolen er prioritert. Det er dialog allerede og det vil også bli en 

opprustning av selv skolegården.  

 

Rehabilitering av fasaden på vestsiden pågår. Hele fasaden fjernes og det blir rød ny fasade med 

solceller på veggen og taket, og det blir nye vindusløsninger. Det ser bra ut. Lakkegata har tilbudt 

noen rom som erstatningslokaler, men foreløpig har det vært mulig å være mest på skolen vår. Vi kan 

også låne lokaler hos Språksenteret.  

 

Nå pågår det ansettelser både i miljøteamet og noen undervisningsstillinger. Det går bra 

Øyvor skal ha permisjon i 6 mnd fra høsten, Nina vil være fungerende rektor. I februar avgjøres det 

om stillingen skal lyses ut eller Øyvor kommer tilbake fra permisjonen. Ingen andre forandringer i 

ledergruppa. Øyvor har vært rektor i 7 år på ungdomsskolen og FAU takket henne for et veldig godt 

samarbeid. 

 

Alle overgangsmøter for innkommende elever har vært, det er ca 140 nye 8. trinns elever. Det er 

sendt film til skolene, og miljøteamet har vært på besøk i skolene til de nye 8. klasseelevene. Det vil 

være mye fokus på oppstart, for alle trinn. Det er godt planlagt.  Det planlegges for en ny åpning når 

bygget er ferdig pusset opp. Det deles mye informasjon til barneskolene. Og også de som kommer fra 

andre skoler som ikke er i nærmiljøet.  

 

Foreldrene retter takk til skolen som fikk i stand SKUP-prosjektet våren 2021. 

SKUP blir også neste skoleår på Sofienberg på 9 trinn. 

Det er interesse fra et gatekunstprosjekt som kan dekorere uteveggene på skolen, Helen 

videreformidler kontaktinfo til Utdanningsetatens prosjektleder.  

  



4. Faste punkter 

a. Kort fra Driftsstyret 

Møte 3. juni. Det blir to nye politiske representanter neste skoleår. Gode resulter fra 

medarbeiderundersøkelse, elevundersøkelse og foreldreundersøkelse. Ønsker gjerne at flere svarer 

på foreldreundersøkelsen. 

 

b. Kort fra Skolemiljøutvalget (SMU) 

Hilde Holte Eriksen deltok i skolemiljøutvalget møte 31. mai.  Snakket litt om utfordringene med uro 

på Dælenenga og skolegården til Grünerløkka skole på kveldstid. Det kom forslag om at 10. trinn kan 

være mer aktive rollemodeller for 8. trinn. Dette kan følges opp til høsten. Det har ikke vært en 

politiker tilstede på skolemiljøutvalget hele skoleåret. Rektor skal følge opp til høsten med bydelen 

for at det er deltakelse også fra lokalpolitisk side. Det psykososiale miljøet er spesielt viktig å få til 

godt fra høsten av. Samarbeid med helsesykepleier, miljøteam og elevene.  

 

c. Kort om Oslo Kommunalt Foreldreutvalg (KFU)  

Ingen møter siden forrige FAU. 

 

d.  Grupper og arbeidsområder 

i. Sosialgruppe: 

Foreldre søkte om og fikk innvilget noen penger til skoleball, det foreslås at dette brukes til å kjøpe 

pizza til hver 10. klasse for ca 2000,- per klasse. Da må en forelder/klassekontakt/representant legge 

ut, sende kvittering til Caroline Roka og pengene kan refunderes i etterkant. Nina snakker også med 

kontaktlærerne.  

Skolen kan støtte avslutningsaktiviteter på 8. og 9. trinn men ikke mat osv.  

Det kan være et forslag å lage klassekasser neste skoleår sånn at det er litt fleksibilitet for å arrangere 

noe. Det har vært lite sosialt for alle trinn. Foreldrene må gjerne ta initiativ sammen med lærerne for 

å legge til rette, selv om de ikke deltar.  

FAU-leder kan delta på foreldremøtene til 8. trinn til høsten og reklamere for FAU og dagravning.  

10. trinns foreldre overleverer tips og triks videre til foreldrene på 9. trinn for å arrangere skoleball. 

Det er noe penger til ballonger og blomster i et par år til.  

ii. Skolegård og parkgruppe:  



Brukermedvirkningsprosess settes i gang. Vi håper dette vil forankre prosjektet enda bedre med 

bredere innspill fra flere som bruker parken. Der er det nå dialog med Rodeo arkitekter. Det er tatt 

opp i oppvekst- og miljøkomiteen i bydelen og alle ønsker dette. Bydelsadministrasjonen gleder seg 

til å komme i gang med dette. Det har vært en befaring i parken med barnehageledelsen, 

skoleledelsen, bydelsadministrasjonene for å snakke om oppgraderingen og mulig tilgang for elevene 

mellom barnehagene.  

Vi er glad for byrådets forslag til revidert kommunebudsjett som ble kunngjort 3. juni - med ca 3 

millioner kroner satt av til uteområde og parkprosjektet for Sofienberg skole i år og sannsynligvis 9 

millioner kroner til sammen i fremtidig budsjett. Byråd Inga Marthe Torkildsen har skrevet at det skal 

tildeles over flere år midler til Sofienberg parken.  

Parken er blitt tatt mer i bruk allerede både i skoletid, ettermiddager og i helgene. Rolige møter - det 

viser at det har en positiv effekt nå som det er satt ut bordtennisbord og benker i den delen av 

parken.  

 

 6. Andre saker 

Dagravning  

Møte 8. juni med foreldregruppen for hele Sofienberg.  

FAU har hatt digitalt møte om dagravning og oppfordrer ungdomsskoleforeldre til å melde seg inn i 

Facebook-gruppa DAGRAVNER LØKKA for å kunne følge med og melde seg frivillig på helgevakter. 

Utekontakten/gateteam og bydelen, Saltokontakt var med. De foreldre som er aktive med 

dagravning allerede understreker at det er hyggelig, sosialt og meningsfullt å være. Det foreslås at vi 

starter opp faste vandringer med foreldre som dagravner på fredager og lørdager fra kl.20-22 fra 

høsten.  

Det blir et nytt møte til høsten med litt mer «opplæring» for hvordan en ravner. Klassene må få 

tildelt datoer og finne 3-4 foreldre som kan vandre sammen, det blir cirka en kveld per semester for 

hver klasse. 

Det har vært noen møter med bydelen om større samlinger av ungdom og barn på Dælenenga, noen 

ganger urolige situasjoner. Det er både barn fra Grünerløkka, Sofienberg og andre som kommer fra 

andre skoler og bydeler. Det er ønskelig med mer foreldretilstedeværelse på ettermiddagen, derfor 

https://www.facebook.com/groups/605153346237145/


trekkes dagravning frem som et positivt tiltak. Det er ønskelig å ha med foreldre fra Sofienberg skole 

som har kjennskap til ungdommer, det vil være en god ressurs som bidrar til en mer rolig stemning.  

Neste møter 

Skolegård og parkgruppe: Stian og Helen kaller inn ved behov. 

Foreløpig dato 22. september 2021 for første FAU i nytt skoleår.  

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

sommerferien. 


