
FAU Sofienberg skole 

Referat FAU-møte tirsdag 15. februar 2022 kl.18:30  

Digitalt møte på Teams 

Deltakere, foreldre: 

 

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

(8E), Kari Sellæg (9A), fravær (9B), fravær (9C), Hilde-Gunn Olsen (9D), Tove Therese Aalberg og 

Martha Solbakken (9E), fravær (10A), Helen Rist (10B), Karsten Alstad Sørbye (10B), Bente 

Mæhlum (10C), Siri Lobenz Rørstad (10D) 

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

Referat: Bente Mæhlum (10C), Helen Rist, (10B) FAU-leder 

Agenda 

1. Oppmøte - ok 

2. Innkalling og agenda ble godkjent 

3. Ingen nye saker meldt til eventuelt 

4. Referat fra forrige møte ble godkjent 

5. Informasjon fra skolen 

Ledelsen er glad for at det er vanlig skolehverdag igjen. Det er mye bedre for elevene og enklere å 

organisere. Det er fortsatt noen utfordringer med bygg A, blant annet er det tett luft i ett klasserom. 

Dette utbedres fortløpende. Skolen holder fortsatt på de leide lokalene ut mars, dette er for å ha flere 

steder å være i friminuttene. 

23. mars er det skoleball for 10. trinn. Therese Aalberg og Helen Rist er kontaktpersoner på vegne av 

foreldrene.  

Det er snart fysiske foreldremøter på 8.og 9. trinn. Det blir et møte om rus med ruskonsulentene, dette 

legges før og etter de ordinære foreldremøtene. Informasjonsmøte om eksamen for 10.trinn utgår. 

Ny rådgiver på skolen og Linda Moen går inn i vikariat i elevtjenester.  

Informasjon om nasjonale prøver kommer på et senere møte.  

6. Faste punkter (pågående aktiviteter) 

a) Driftsstyret 

Var møte i dag 15.02. Årlige oppgaver ble gjennomført og godkjent. Neste møte er etter påske.  

Skolen har ryddig og god økonomi.   

b) Skolemiljøutvalget 



Det var møte 26. januar men ingen av deltakerne var med i FAU-møtet. Oppdaterer neste gang. 

 

c) Oslo KFU  

Skolegruppemøte 16.02, Helen deltok. Diskusjoner og utveksling av erfaring om å motivere til 

engasjement gjennom og etter pandemien. Det planlegges årets inspirasjonskveld og 

foreldrekonferanse 23.03 kl.17:30-20:30 som er på Helsfyr og åpen for alle. Det ligger mer informasjon 

og påmelding på nettsidene til Oslo KFU.  

Grupper og arbeidsområder 

i) Sosialgruppe 

Skoleball følges det opp per epost. 

- Bydelen kan tilby kakao og enkel servering i Sofienbergparken v/ skoleparken med 

LøkkyTrøkk som er bydel Grünerløkkas «foodtruck», dersom noen foreldre kan være med å 

planlegge litt logistikk. Vi ble enige om å vente litt til det er mindre is i parken. 

 

ii) skolegård- og parkgruppe 

Det er satt av 8,75 millioner kroner til oppgradering av uteområdene og parken i årets 

tildelingsbrev til Utdanningsetaten. Vi venter nå fremgang i søknaden til Plan og 

Bygg/Oslo bygg. Det er neste steg i prosessen for å åpne mellom barnehagene, og å 

begynne å prosjektere hvordan parken gradvis kan ta mer form. 

Under utdelingen av Benjaminprisen snakket Stian Schelderup med byrådslederen om 

skoleparken. Det vil være behov for mer finansiering på sikt.  

FAU har inngått en kontrakt med Rodeo arkitekter som skal drive en 

medvirkningsprosess, finansiert av midler fra Sparebankstiftelsen DNB. Rodeo vil høre 

med andre brukere av parken, barnehagene, og det vil være et viktig innspill for videre 

prosjektering og muligheter for parken. Det planlegges et åpent folkemøte i Sofienberg 

kirke i mars (det blir 30. mars, kl.19). Sofienberg kike er nå omregulert til kulturaktiviteter.  

 

iii) Andre saker innmeldt av 9E 

a. status kantina og øvrig oppussing ved skolen 

b. avsperret områder & grupperom 

c. iPad-utfordringer 

 

Tilbakemelding fra andre foreldre til skolen:  

Hva er status kantinen og øvrig oppussing skolen? 

Er det områder som er avsperret for elevene per nå? 

https://www.oslokfu.no/


Hvordan er tilgang til grupperommene nå? Er det muligheter å bruke dette til stille 

arbeid? 

Det er utfordringer med noen ipader? 

Det er ønske om å få tilgang til tastatur for å øve seg? 

 

Fung. rektor: Kantina, det lages en plan for kantina nå, og det blir en rullering på når 

denne kan brukes. Dette kommer i gang etter vinterferien.  

Det pusses opp klasserom i bygg B. Det betyr at noen klasser må ut i noen dager i 

bygg A. Skolen har akkurat fått beskjed om dette. Men det betyr at klassene må flytte 

litt.  

Grupperommene skal rektor undersøke mer hva som kan være utfordringene her, da 

det er mange grupperom som kan benyttes.    

Emil opplyser også at grupperom kan bookes av lærerne. Og det er også mulig å 

tilrettelegge dette nærmere for enkelte lærere og klasser, dersom noen har behov.  

Det er kontaktlærer eller trinnkoordinator man skal ta kontakt med om bruk av 

grupperom, men nå tar også rektor dette videre.  

15. mars skal hele skolegården være tilgjengelig. Det siste som er avsperret nå er for 

å få opp himlingene ute.  

 

Ipad og PC. Alle har frittstående tastatur å bruke på skolen og kan ta dette med hjem 

dersom en ønsker det. Ipad fungerer bra slik skoleledelsen vurderer det. Det har ikke 

vært vurdert å ta bort Ipadene i lærestasjonene. På 8. trinn har en for eksempel 

benyttet tastatur når en har hatt skriveøkter i norsk. Årsaken til at skolen har valgt 

frittstående tastatur fremfor ipaddeksel varianter er at de frittstående er i full størrelse.   

Fagseksjonene på skolen diskuterer hvordan en kan få en mest mulig optimal bruk av 

de digitale verktøyene som ipad tilbyr. Skolen er i utgangspunktet fornøyd med ipad. 

Elevene kan velge om de ønsker tastatur. Det har vært lite utgifter med reparasjon av 

ipad.  

 

Representant i 9E utfyller at det er kommet mange tilbakemeldinger fra foreldre med 

at det ikke er en god opplevelse med bruk av ipad.  

Er det trening av touch-metoden? Har en nok individuell oppfølging og sjekke at hver 

elev har tilgang til alle apper og områder de trenger. Og kanskje kan det være behov 

for tettere oppfølging?  

Rektor svarer: skolen tar dette med seg tilbake for å se om det kan være behov for en 

ny oppfølging. Foreslår å snakke også litt mer om dette på foreldremøtene.  

Det er også utfordringer med inn og ut av ulike apper.  

02. mars er også samtaledag, og da kan kontaktlærerne ta opp dette med elevene. 

Og det er viktig at de foresatte gir beskjed til kontaktlæreren.  

 



Spørsmål meldt inn: Opplever ledelsen noen utfordringer på de ulike kullene og 

modenhet i og med at det har vært mer hjemmeundervisning de siste årene? 

Ja en ser at for kullet som er kommet fra barneskolen til ungdomsskolen er det noen 

flere utfordringer, og også nå på 10. trinn. Og det virker også som det har skjedd noe 

med den sosiale dynamikken i gruppene, og hos elevene. Skolen har særlig merket 

dette når en gikk fra rødt nivå til gult igjen, og det måtte mer sosial trening igjen. Det 

er mye sterk sosial dynamikk som må læres på nytt.  

 

Helen orienterte at hun i rollen som Driftsstyreleder har vært med i intervjuprosess 

hos Utdanningsetaten knyttet til ansettelse av rektor. Ventes ferdigstilt snart.   

 

Neste FAU møte etter planen 22. mars.  

 

Møtet avlyses pga. skoleball kvelden etter, 23. mars. 

Dermed blir neste FAU-møte onsdag 27. april kl.18:30. Vi beslutter nærmere datoen 

om det blir fysisk på skolen eller kun digitalt. 

 

 


