
FAU Sofienberg skole 

Referat FAU-møte tirsdag 26. oktober 2021 kl.18:30  

Referat årsmøte for Foreningen FAU Sofienberg skole 

Tilstede:  Marte Prytz Henriksen (8A), fravær (8B), Anniken Fjesme (8C), Linda Bergh (8D), 

fravær (8E), Liv-Merethe Olsen (9A), Ida Rogstad (9B), fravær (9C), Evald Fjærgård (9D), Therese 

Aalberg (9E), Thomas Strømdahl (10A), Helen Rist (10B), Bente Mæhlum (10C), Siri Lobenz 

Rørstad (10D) 

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

Møteleder: Helen Rist, FAU-leder, referent Bente Mæhlum 

Agenda 

1. Oppmøte OK: 3 klasser meldte fravær, 3 deltakere via Teams, resten fysisk tilstede på skolen 

 

2. Innkalling og agenda ble godkjent 

 

3. Saker til eventuelt: Dagravning og Halloween, møtefrekvens 

 

4. Referat fra forrige møte ble godkjent.  

 

5. Informasjon fra skolen v/ fung. rektor Nina Røneid: 

Nå er skoleåret godt i gang. Klassene og elevene har blitt mer kjent og det er mer liv. Bygg A er 

fortsatt ikke ferdig. Det innebærer at det blir mer reising for å ha kroppsøving i alternative lokaler som 

skolen benytter, som Slurpen, Tøyenhallen og Oslo Karateklubb. Mat- og helse er på Språksenteret. 

Det lånes også lokaler på Lakkegata skole. Det er ansatt to assistenter som bare har til oppgave å 

følge elevene til ulike lokasjoner.  

Siste oppdatering fra prosjektansvarlig er at bygget skal bli ferdig til 1. januar. Det er ikke mulig å 

benytte gymsalen før hele bygget er ferdig.  

Forsinkelsen får konsekvenser for skolen og varsler via hovedverneombudet om at det er trangt i 

gangene, det mangler spesialrom og det er mer stressende for elevene enn når hele skolebygget kan 

benyttes. Det skal sendes en formell bekymringsmelding til Undervisningsbygg/Utdanningsetaten og 

områdedirektøren er også koblet på. Dette påvirker også aktiviteter i storefri. Sofienbergparken har 

vært mye brukt. Skolen bruker mye tid på å forsøke å finne gode erstatningslokaler, nå fram mot jul er 

det også viktig å ha oppholdsrom innendørs, f.eks. Slurpen eller på biblioteket. Det er alltid voksne fra 

skolen tilstede, både i friminuttene og på vei til og fra lokalene for undervisningstimer. Nå benyttes 

klasserommene så mye at de må luftes ut i storefri. Det går stort sett greit, men skolen ser frem til å 

kunne ta i bruk bygg A så snart som mulig. 



 

Nasjonale prøver er gjennomført. Resultatene kommer snart.  Elevundersøkelsen kommer i 

november, desember og tas opp i første FAU-møte etter jul. På 10. trinn er det mye heldagsprøver i 

denne perioden.  

 

6. Faste punkter (pågående aktiviteter) 

 

a. Driftsstyret 

 

Driftsstyret hadde møte 26. oktober rett før FAU-møtet. To nye lokalpolitikere var 

med, med fravær fra en politisk representant, ny elevrådsleder var også med.  

Det må være to foreldrerepresentanter i Driftstyret og tre varaer må også velges.  

Thomas Strømdahl som har vært vara ble valgt som fast representant sammen med 

Helen Rist som ble valgt i forrige skoleår og fortsetter. Det ble valgt tre nye varaer: Ida 

Rogstad, Linda Bergh og Therese Aaberg. 

 

Skolemiljøutvalget:  

 

Det har ikke blitt holdt møte ennå men bydelen skal godkjenne politiske 

representanter de neste ukene. Karianne Lund ble valgt som foreldrerepresentant på 

forrige FAU-møte. I dagens møte ble Marte Prytz Henriksen valgt som den andre 

foreldrerepresentanten og Ida Rogstad ble valgt som vara. 

 

b. Oslo KFU  

 

Kurs i FAU-arbeid holdes 4. november på Helsfyr. Det er åpent for alle som ønsker å 

melde seg på.  

 

c. Grupper og arbeidsområder 

 

i. Sosialgruppe 

 

Det er ikke noe sosial gruppe akkurat nå. Det er vanligvis arrangering av 

vinterball for 10. trinn, men vi skal klare å arrangere det uansett. Det er 9. 

klasseforeldre som er vakter og 10. trinn foreldrene bidrar med 

organiseringshjelp. Skoleballet er i stor grad arrangert av skolen Det er 

elevene som pynter, foreldrene bidrar med vakthold og rydding. Noen få 

foreldre har vært med i noen få møter i forkant. Antall vakter, og oppgaver er 

beskrevet. Og det er en liste over hva som foreldrene skal gjøre. 



Oppfordrer de som ønsker å melde seg i sosialgruppen å si ifra, enten for å 

jobbe med skoleball eller generelle eller mindre sosiale tiltak for elevene.  

Forslag: høre med rektor om det kan sendes ut en skolemelding for å invitere 

andre foreldre utenom FAU.  

Det ble nevnt at miljøteamet på skolen gjør en stor innsats for det sosiale 

miljøet med positive aktiviteter. Det er 11 ansatte på skolen i miljøteamet.   

ii. skolegård- og parkgruppe 

Det har vært noen møter i prosjektgruppa som består av: Utdanningsetaten, 

bydelsadministrasjonen, Undervisningsbygg (nå Oslo Bygg), FAU og skolen. 

Det jobbes med hvem som skal formelt stille forslag om å åpne sak og legge 

fram skisser, både for å åpne opp passasjen mellom banehageområdene og 

den større oppgraderingen av parken. Det er et nytt byråd for utdanning på 

rådhuset, FAU må bygge relasjoner her.  

7. Andre saker 

 

Vi har ikke klart å starte opp dagravning i høst. På Grünerløkka skole som er ravnemotoren 

har de avsluttet dagravning for sesongen da det er mindre behov når det begynner å bli kaldt 

ute og litt mindre aktivitet på ettermiddag og kveld. Forslag for Sofienberg er nå å begynne til 

våren og samle en dagravningsgruppe som kan koordinere kalender, datoer og fordele blant 

klassene. 

Bydelen og SALTO-koordinatoren, utekontakt og forebyggende politi har oppfordret foreldrene 

til å følge litt med på Halloween og være med å ravne på kvelden for å være voksne til stede. 

Oppfordrer foreldre til å melde seg, og er det bare å gi beskjed til Helen Rist. Helen skal gå og 

organiserer lån av vester fra Grünerløkka skole.  Forslag: ravne rundt skolen, 

Sofienbergparken, Rodeløkka, mot Dælenenga. 

Eventuelt: 

Møtefrekvens: er det for mange FAU-møter eller kan det være færre? De fleste synes det er 

greit med jevnlige møter, så avbestiller vi heller ett om det viser seg å ikke være behov.  

Hurtigtester med massetesting for covid-19 skjer ikke lengre nå på skolen. Det finnes noen 

ekstra tester, dersom det er behov kan en ta kontakt med skolen via lærer. Det er per nå ingen 

smitte ved skolen. Hånddispensere med antibac blir stående inntil videre.  

Kontaktlister for andre foreldre i klassen: FAU representant og miljøkontakt i klassen kan be 

om klasselistene fra sin kontaktlærer. Disse ferdigstilles av skolekontoret straks. 



Referatene ligger på skolens hjemmeside. FAU-representanter kan vise foreldre til en lenke 

der så snart referat fra møtet er publisert. 

8. Årsmøte 2021 Foreningen FAU Sofienberg skole 

 

a) FAU-leder og foreningens styreleder Helen Rist gikk gjennom årsmeldingen, som ble 

godkjent. 

 

b) valg av FAU-leder og nestleder: 

 

Helen Rist var den eneste nominert kandidat til FAU-leder og ble gjenvalgt for skoleåret 2021-

2022.  

 

Ingen nestleder ble valgt. 

 

Styre registrert i Altinn: her bør det være noen som fortsetter på skolen. Per nå er det Stian 

Schjelderup, Helen Rist, Thomas Strømdahl, Åsta Vedeler og Hilde Eriksen. Stian, Helen, 

Thomas fortsetter mens Hilde og Åsta går ut. 

  

Forslag om at vararepresentanter fra Driftsstyret meldes inn i styret som er registrert i Altinn, 

ble godkjent. Dette er en formalitet, det er ikke arbeidsoppgaver koblet til rollen, men det sikrer 

kontinuitet når 10. klasse foreldre ikke har barn på skolen lenger. 

 

Therese, (Ida og Linda) registreres inn i Altinn, i tillegg til de som er meldt inn fra før.  

 

 Det bør være en fra 8, 9 og 10 trinn i styret, det sikrer kontinuitet.  

 

c) Årsplan 

 

Planen for nåværende skoleår er å jobbe videre med oppfølging av skoleparken, og 

fortsette å utvikle det gode samarbeidet mellom skole og hjem. 

  

Hyppighet av FAU-møtet ble diskutert nærmere. Tidligere har en hatt annenhver måned 

og det oppsto behov for noen ekstraordinære møter i mellom hvor det var få 

representanter som kom. Det har vært bedre oppmøte med møter satt opp ca månedlig 

og heller droppet de når det ikke var behov. Kan vurdere om møtet i januar eller februar 

avlyses. 

 

Vi prøver å ha effektive møter og hent gjerne innspill fra andre foresatte i klassen i forkant om de har 

saker.  

 

Møtekalender: 

 

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 

 

d) Innkomne saker til behandling i årsmøtet: ingen 

Møtet ble hevet kl.19:30. 


