
 

 

Referat FAU-møte onsdag 27. april 2022 kl.18:30  

Fysisk møte på skolen og noen deltakere på Teams  

Foreldrerepresentanter tilstede: Marte Prytz Henriksen (8A), Karianne Lund (8B), Anniken Fjesme 

(8C), Linda Bergh (8D), Sigrid Eliassen (8E), fravær (9A), Ida Rogstad (9B), fravær (9C), fravær (9D), 

Martha Solbakken (9E), fravær (10A), Helen Rist (10B), Bente Mæhlum (10C), Siri Lobenz Rørstad 

(10D) 

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

Referent: Bente Mæhlum, Helen Rist 

 

Referat 

1. Oppmøte registrert  

2. Innkalling og agenda ble godkjent 

3. Ingen saker til eventuelt  

4. Referat fra forrige møte ble godkjent 

 

5. Informasjon fra skolen: 

Neste år blir det fem klasser på hvert trinn. Fulle klasser, lange ventelister og mange elever på 

skolen. Det blir 30 elever per klasse. Skolen har lyst ut flere stillinger i realfag, norsk, mat og helse 

og kroppsøving. Det har aldri vært fem klasser på hvert trinn før, det er makskapasitet for skolen. 

 

Nå er det mange sosiale aktiviteter på skolen som det har vært viktig å satse på i en periode etter 

at alle endelig er samlet for fullt på skolen. Det har tatt tid men hverdagen normaliserer seg nå, det 

var en periode med noe mer uro etter mange faser med pandemirestriksjoner, men nå opplever 

skolen at det blir en mer forutsigbar skolehverdag.  

 

27. april var det temadag på trinnene med stort engasjement. 8. trinn hadde et opplegg langs 

Akerselva, 9. trinn hadde identitet som tema og 10. trinn har fokusert på bærekraft. I vår skal  

9.trinn på sjøskolen. 9.trinn skal på overnattingstur i uke 22. Kanskje noen i 10.ende føler litt på 

press at det snart er videregående. Skolen i samarbeid med bydelen har fire ansatte som jobber 

med overgangen til videregående og det er tett og god oppfølging av elevene.  

 

Vitnemålsutdeling for 10. trinn skjer torsdag 16. juni. Sted: Tempelet – Frelsesarmeens lokale. To 

foresatte per elev kan komme.  

 

15. juni blir det fellesmarkering for Benjaminprisen i Sofienbergparken for hele skolen, for å 

avdekke bysten og ha en feiring der alle kan dele. På utdelingsdagen var det fremdeles antall 

begrensninger.  

 



 

 

Det sendes ut en undersøkelse for å måle «post-pandemi» tilstander. 

 

Skolen har vært på presentasjonsrunde på ungdomsskolene for de som går i 7. klasse og skal 

begynne på Sofienberg. Elevene kan komme på besøk på skolen i juni. 

 

6. Faste punkter (pågående aktiviteter) 

a. Driftsstyret 

Har ikke vært møte siden sist. Neste møte 2. juni kl.17. 

 

b. Skolemiljøutvalget 

Ikke møte siden sist 

 

c. Oslo KFU  

FAU-leder anbefaler at Sofienberg-FAU deltar på Oslo KFU også neste skoleår. Det er nyttige 

møter for å få informasjon og dele erfaringer med andre skolers FAU. 

Det var møte 26. april hvor et av temaene var finansiering og i hvilken grad FAU har 

økonomiske aktiviteter eller rolle med å samle inn midler. Det er store ulikheter mellom 

skolene hva FAU samler inn av penger og hvilke aktiviteter FAU setter i gang, f.eks. for å 

finansiere hvite busser tur. Engebråten skole (ungdomsskole) har nylig vedtatt å slutte med at 

FAU skal ha noe finansieringsrolle eller -aktiviteter. Noen skoler dekker mye på sitt 

skolebudsjett, og andre skoler er mer avhengig av mye foreldrebistand for diverse 

innsamlinger. Tid, engasjement og innsats for skole-hjem samarbeidet foretrekkes fra Oslo 

KFU fremfor at FAUer jobber for å arrangere turer, og samle inn penger.  

Det var også diskusjon om den nye modellen som er på høring for å endre inntaksmodell til 

videregående skole i Oslo. Det er diskusjoner rundt foreslått modell. Det skal foreligge en 

rapport fra Utdanningsetaten. Til slutt blir det besluttet politisk av byrådet hva en avgjør.  

I Oslo KFU ble det også tatt opp foreldrenes tilgang til ulike digitale plattformer, der en ikke har 

tilgang til blant annet OneNote i dag. Dette er meldt inn som et felles problem fra mange andre 

skoler og Oslo KFU er i dialog med Utdanningsetaten om mulige løsninger.  

 

7. Grupper og arbeidsområder 

a. Sosialgruppe 

Det ble arrangert skoleball for 10. trinn 23. mars. Dette var svært vellykket. Både skolen 

og foreldrene bidro. FAU-leder og rektor takket alle foresatte som hjalp til både fra 9. og 

10. trinn. 

Løkky Truck kan komme til Sofienbergparken og servere boller eller tilsvarende for elever 

i løpet av våren, det er bare behov for et par, tre foreldre som kan stille opp og hjelpe. 

Dato avtales med skoleledelsen. Tentativt mai, kanskje juni. 

 

i. skolegård- og parkgruppe 



 

 

Det har vært holdt åpent folkemøte i kirken der det ble delt informasjon og var mulig å 

komme med innspill. Det er også en spørreundersøkelse tilgjengelig der hvem som helst 

kan melde innspill. Det har også vært medvirkningsprosess med Eldresenteret og med 

elevene i parken. FAU har tatt ansvar for en bred nabomedvirkningsprosess og skal 

levere en rapport til Utdanningsetaten og Oslo Bygg som kommer til å videreutvikle 

prosjektet.  

Det har vært mye fremgang i de formelle politiske prosessene i løpet av de to årene vi har 

jobbet med saken. Det er per nå satt av 9 millioner kroner i kommunebudsjettet. FAU har 

spilt inn at det vil med stor sannsynlighet være behov for mer. Helen og Stian skal 

fortsette prosjektgruppe fra foreldresiden også til neste år, selv om Helen ikke er i FAU 

selv.  

 

Det kom et spørsmål om vi skal ha innsamlingsaktiviteter til parken? 

Svar: Foreløpig ikke. I utgangspunktet vil FAU søke midler blant annet hos 

Sparebankstiftelsen og andre tilgjengelige ordninger. Vi søkte om og fikk tildelt 400 000 kr 

som benyttes til medvirkningsprosessen som Rodeo arkitekter leverer for FAU. Og 

200 000 er til bruk på installasjoner i parken men vi har avventet med å bruke dette inntil 

vi har avklart med prosjektleder i Utdanningsetaten slik at innkjøp inngår i en helhetlig 

plan som kan leve videre. Det er antatt at en kan få nye midler fra Sparebankstiftelsen, 

kanskje Mills og Tverga (egenorganisert fritid) på sikt.  

Vi ønsker heller tips om fond, tiltak og ordninger der en kan søke penger enn å bruke tid, 

energi og ressurser på innsamlingsaktiviteter. I hovedsak vil dette prosjektet dekkes i 

Utdanningsetatens budsjett, og det er riktig.  

 

 

8. Andre saker 

Siste møte i FAU dette skoleår blir 02.06.2022 kl 18.30 fysisk på skolen og Teams de som ikke 

kan møte. 


