
FAU møte 10. april 
Til stede: 12 oppmøtte av 13 

Åpen dag / internasjonal dag 
● Noen lærere har ikke fått den informasjonen som foreldre fikk.  Informasjonsflyt har vært 

forskjellig fra klasse til klasse og det er generelt ønske om bedre informasjon.  
● FAU er litt usikker på hvilke roller som skal fylles. 
● FAU ønsker en strammere organisering i forhold til roller og kommunikasjon til foreldre 

om hva som skal skje og hvordan det skal organiseres.  

Brukerundersøkelse/undersøkelser  
FAU har fått elevundersøkelsen og har en gruppe som skal se på den og 
foreldreundersøkelsen. En gruppe i FAU jobber spesielt med dette. 
 
Gjorde alle klasser en gjennomgang av enkelte ord og uttrykk for å sikre at barna har relativt lik 
forståelse av spørsmålene? I minst en klasse uttrykte elevene problemer med å forstå enkelte 
spørsmål.  
 
Gruppa ønsker å få rapport som gjør det mulig å sammenligne svar over flere år (i tillegg til de 
resultatene de har fått). 
 

Skolebehovsplanen legger opp til at skolen skal øke kapasitet til 
skolen til 6 paralleller per trinn.  
Skolen har allerede svært liten skolegård.  
 
For å bygge et sosialt miljø på tvers av klasser er det negativt at de ikke har friminutt samtidig.  
 
FAU synes ikke det er greit å øke skolens kapasitet uten at det utvikles en reell løsning som gir 
skolen en større Skolegård. Utearealet er ikke godt nok slik det er. Det er nærliggende å se på 
løsninger for bruk av deler av Sofienbergparken. Vi mener at Skolen ikke bør utvides til 6 
paralleller før en løsning for utvidet skolegård.  
 
FAU opplever at skolen er ganske full og ønsker å få se løsning for kroppsøvingsundervisning 
og valgfag for en evt utvidelse av skolen.  
 



Sitat fra skolebehovsplanen: “Utdanningsetaten er opptatt av at utearealer med høy kvalitet og 
med ulike funksjoner. Skolens utearealer skal være en møteplass for nærmiljøet, og være åpen 
også utenom skoletid.“ 
 
Thomas og Karsten skal jobbe med å skrive en uttalelse fra FAU.  
 
FAU ønsker å få høre hva elevrådet og skolemiljøutvalget har å si om dette.  
 

Ravnegruppe 
Vi har snakket om å dra igang en ravnegruppe på skolen (dagravning). Grünerløkka har startet 
opp og går fire dager i uka.  
 
Lakkegata har en egen variant hvor noen voksne er til stede i skolegårdsområdet etter skoletid 
slik at barna kan bruke skolegården trygt tidlig på ettermiddagen.  
 
Vi har flere som sier å være med å gå, men ingen som har kapasitet til å stå for å organisere 
ravningen.  
 
Thomas legger ut en forespørsel på FB-gruppa “Dagravner Sofienberg” om det er noen som 
ønsker å organisere dagravning i år - og melder fra til skolemiljøutvalget. 

Ny rektor 
Assisterende rektor, Øyvor Skofteland, blir ny rektor.  

Elevaktivitet når elevene har elevsamtaledag 
FAU oppfordrer skolen til å organisere et alternativt tilbud for elevene den tiden elevene ikke 
møter til samtaler hvor elevene har mulighet til å komme på skolen og ha et rolig sted å jobbe 
og helst få litt hjelp med de oppgavene de har fått den dagen. Et alternativ kan også være en 
sosial/fysisk aktivitet. Kan ressurser utenfor skolen brukes, f.eks. gate-teamet? 

Neste FAU-møte: onsdag 30. mai. 
Både rektor og assisterende rektor er invitert. 
Vi skal få vite noe om utekontaktene og SALTO-koordinator.  
 


