
Referat FAU-møte 

11. mai 2020 kl. 18:30 – 19:30 

Referent: Bente Mæhlum, Helen Rist  

 

1. Oppmøte  

8A Birgitte Schjøtt Christensen  
8B fravær  
8C Hilde Ultvedt Jones  
8D Evald Fjærgård   
8E Stian Schjelderup  
9A Thomas Strømdahl  
9B Helen Rist, Karsten Alstad Sørbye 
9C Bente Mæhlum  
9D Åsta Farstad Vedeler 
10A Erlend Hårstad 
10B fravær  
10C Marit Fjærestad Eidet, Marte Magnusson 
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 12. april ble godkjent. 

 

4. Informasjon fra skolen 

Det er fortsatt sporadiske tilfeller med koronasmitte på skolen. Etter ny oppblomstring i Grünerløkka 

bydel, går smitten nå ned. Skolen vil være på gult nivå 18. mai om situasjonen holder seg stabil. Det 

betyr på nytt at elevene venner seg til hele klasser som kohort. Smitten som har oppstått i det siste 

har skjedd hjemme, det har ikke spredt videre på skolen. Foresatte er flinke å kontakte skolen og 

dermed kommer skolen raskt i kontakt med smittesporingsteamet og får gitt informasjon ut. Det er 



fortsatt viktig å holde antallet nærkontakter nede også på fritiden. Dette gjelder særlig for 

ungdommer.  

Rehabilitering av fasaden starter for fullt fra 1. juni. Hele bygget most vest (parksiden) med gymsalen 

skal stenges for byggearbeidet med fasade, vinduer og solcellepaneler. 

 

Muntlig eksamen for 10. klasse skal være i juni. Det vil da være noe hjemmeskole for 8. og 9.trinn når 

eksamen skal avholdes for 10. trinn. [03.06: Muntlig eksamen ble senere avlyst i hele Oslo] 

Det har vært krevende tider for skoleledelse, lærere og ikke minst elever, men det går stort sett bra. 

Håper veldig på at neste skoleår blir normalt.  

   

5. Faste punkter 

a. Kort fra Driftsstyret 

Har ikke vært møte i Driftsstyret siden sist. Nytt møte 3. juni. 

 

b. Kort fra Skolemiljøutvalget (SMU) 

Det skal være møte 31. mai. Agenda er samarbeid foresatte, informasjon fra bydelen og Dælenenga, 

10. trinn. Det er fortsatt ingen politikere som har vært med på møtene i skolemiljøutvalget. Rektor 

har etterlyst politisk deltagelse hos bydelen. 

 

c. Kort om Oslo Kommunalt Foreldreutvalg (KFU)  

Skolegruppemøte handlet om koronavennlig, digital 17. maifeiring som var mest aktuelt for 

barneskoler. Det var også en gruppediskusjon om å få til en god skolestart til høsten, med tanke på 

FAU og samarbeid mellom skole og hjem. Det ble foreslått å fortsette med en viss grad av digitale 

møter siden vi har god erfaring med oppmøte på digitale møter - og gjerne digitale foreldretreff som 

en lavterskel måte å styrke kontakt blant foreldre i klassen og på trinnet. FAU støttet begge deler og 

vi skal teste ut å ha annet hvert FAU-møte fysisk og digitalt når dette er mulig.  

 

d.  Grupper og arbeidsområder 

i. Sosialgruppe: 



Det planlegges 10. trinn vitnemålsavslutning til 17. juni. Det er ikke mulig å bruke gymsalen på grunn 

av fasadearbeidet, så det er leid et lokale. Skolen håper det vil være mulig å invitere foreldre. 

Vitnemålsutdelingsarrangementer skjer mest sannsynlig klassevis.  

Det blir dessverre ikke skoleball. Det er søkt og mottatt noen midler til dette, og kanskje kan midlene 

fordeles klassevis for innkjøp av iskrem eller noe til avslutningen. Miljøteamet stiller også opp her.  

 

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:  

Utstyrsboden er satt opp av bydelsadministrasjonen og diverse utstyr er bestilt.  

Bydelsutvalget fikk besøk av Helen og Stian i møtets åpen halvtime 6. mai. I fjor vedtok BU at 

opprustning av Sofienbergparken i øst til ungdomsskoleelevene skulle ha med  

brukermedvirkningsmetodikk. FAU har søkt om og fått tildelt midler fra Sparebankstiftelsen DNB til 

dette formålet og foreslår å sette dette i gang nå. Dette vil sikre innspill om behov fra alle parkens 

brukere som kan informere videre i utredning av bruk og planlegging av parken, noe som vil forankre 

prosjektet og sikre en god prosess videre på lang sikt. Det har vært et innledende møte med Rodeo 

arkitekter som er blant de beste på feltet, men det er ønskelig å ha med bydelen og 

utdanningsetaten for å legge premisser for medvirkningsprosessen.  Saken tas opp i bydelens komite 

for oppvekst, miljø og kultur, etter det skal FAU sette i gang bestilling. 

Prosjektleder i Utdanningsetaten har engasjert en landskapsarkitekt som har gjort en god jobb og 

sett på muligheter for tilkomst til parken i tillegg til skisser for mulige tiltak for å lage soner, aktivitet, 

sitteplasser osv.  Dette har vært presentert for bydelsadministrasjon, skolen og foreldre.  

Vi vet at byrådsavdelingen støtter saken men vi forbereder oss på at finansiering til prosjektet 

kanskje ikke kommer med på revidert kommunebudsjett, i så fall håper vi på at det vil bli satt av 

midler i vanlig budsjett i 2022. [03.06: gode nyheter kom da byrådets forslag til revidert 

kommunebudsjett ble kunngjort - 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.] 

 

6.  Andre saker 



 

Innspill på muntlig eksamen fra foreldre på 10. trinn 

Foreldre er bekymret at det ikke er optimalt å gjennomføre en muntlig eksamen på 10. trinn etter 

det rare året som har vært. Det savnes en begrunnelse på hvorfor dette er til elevenes beste.  

Svar fra skolen: Skolen, UDIR og Barneombudet deler også bekymringen, men forholder seg til at det 

er bestemt at regjeringen at muntlig eksamen skal holdes. Oslo har vært særlig hardt rammet av 

koronatiltak og strenge restriksjoner som har påvirket undervisningen. Men skolen legger alt til rette 

for at dette skal være en god opplevelse for elevene. Eksamen er lokalt gitt: Det er skolen og lærerne 

som lager eksamensoppgavene. Skolen har samtaler med alle elevene på 10. trinn, og vil sende ut 

mer detaljert informasjon til alle foreldre. [03.06. Muntlig eksamen ble senere avlyst]  

Rødt og gult nivå - spørsmål fra foreldre 

Mener skolen at det er god nok kontroll på smitte lokalt for å gå over til gult nivå? Skolen svarer at 

det må følges retningslinjene fra bydelsoverlegen, skolen kan ikke bestemme dette selv. Akkurat nå 

ser det ut som det er greit å gå over til gult nivå. Dersom det er aktiv, økende smitte vil det være 

sannsynlig at bydelsoverlegen sammen med kommunen beslutter fortsatt rødt nivå.  

Forslag: når en går over til gult nivå kan skolen gjerne inkludere en påminnelse om at det er viktig å 

holde seg hjemme også med lette forkjølelsessymtomer. 

 

Dagravning  

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, gjerne 

dagravning. 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.  

FAU skal innkalle alle foreldre til et digitalt møte om dagravning og oppfordre ungdomsskoleforeldre 

til å melde seg inn i Facebook-gruppa DAGRAVNER LØKKA for å kunne følge med og melde seg frivillig 

på helgevakter. Tar kontakt med utekontakten/gateteam og bydelen, Saltokontakt for å se om de vil 

være med. De foreldre som er aktive med dagravning understreker at det er hyggelig, sosialt og 

meningsfullt å være med på.  

Neste møter 

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


Neste FAU-møte (årets siste) er onsdag 9. juni 18:30 

Driftsstyret: 3. juni  

Skolemiljøutvalg: 31. mai 

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

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

sommerferien. 

 

 


