
Referat FAU-møte 

12. april 2020 kl. 18:30 – 19:30 

Referent: Bente Mæhlum, Helen Rist  

 

1. Oppmøte  

8A Birgitte Schjøtt Christensen  
8B fravær  
8C Hilde Ultvedt Jones  
8D Stine Helgeland  
8E Stian Schjelderup  
9A Thomas Strømdahl  
9B Helen Rist, Karsten Alstad Sørbye 
9C Bente Mæhlum  
9D Åsta Farstad Vedeler 
10A Erlend Hårstad 
10B Hanne Slåtten  
10C Marit Fjærestad Eidet, Marte Magnusson 
10D Hilde Holte Eriksen  
10E fravær 
 

Skolen: Øyvor Skofteland, Nina Røneid 
 

2.  Innkalling og agenda  

Innkalling med agenda ble godkjent.  

 

3.  Referat siste møte  

Referat fra forrige møte 11. mars ble godkjent. 

 

4. Informasjon fra skolen 

Det har vært hjemmeskole på heltid den siste tiden. Det er utfordrende med endringer i drift pga. 

tiltaksnivå til enhver tid - der skolen ofte får kort varsel.  35 elever har tilbud fysisk på skolen. Håper 

det blir åpning igjen på rødt nivå fra 19. april. Det blir i så fall maks 15 i hver gruppe og halve dager 

fysisk på skolen for alle elever, dette har Sofienberg skole praktisert tidligere. Det åpnes for at det 

kan benyttes munnbind i fellesarealer og ganger. Skolen har bestilt munnbind og avfallsdunker. Nye 



retningslinjer for rødt nivå betyr endring i språkundervisningen, det vil foregå i klasserommene og 

det vil ikke blandes grupper på tvers av klassene.  

Positivt at foreldre har gitt tidlig beskjed og hjelp til skolen når det har vært smitte i familier og 

nærkontakter. Det har bidratt til at skolen har holdt kontroll på smitte.  

Skoleledelsen og de øvrige ansatte savner å møte elevene mye. Det er ikke det samme med 

hjemmeskole. 10. trinn og 9. trinn har rimelig god driv, det er nå avklart at 10. trinn skal ha muntlig 

eksamen. Skolen skulle gjerne ha sett mye mer av 8. trinn i løpet av skoleåret.  Det er ikke å komme 

bort fra at det er krevende å starte på ungdomsskole i den tiden med mange endringer og lite fysisk 

oppmøte.   

Fra slutten av mai skal Bygg A nærmest parken stenges av helt, på grunn av utvendig arbeid med 

rehabilitering av fasaden. Det vil også ta plass fra skolegården og gangstien. Planlagt ferdigstilling er 

utpå høsten, tidlig september. Hele bygget stenges også innvendig, her er det bl.a. 

administrasjonskontor, mat- og helse og naturfag og gymsalen men ikke mange klasserom. Det vil 

være muligheter for erstatningslokaler på Språksenteret og ved Lakkegata skole ved behov. Det 

forventes noe støy men det er en god plan for varsling og tidspunkter. 

Det er stabilt med bemanning, noen stillingsannonser er ute ifm. med diverse flytting, permisjon og 

utvidelse av miljøteamet. Skolen er fornøyd med at det har kommet veldig mange kvalifiserte søkere.  

Det kom et spørsmål om erfaringer med utviklingssamtaler digitalt. Det har gått, men litt 

utfordrende. Der en kjenner foreldrene og elevene godt på 9. og 10 trinn har det gått bra. Men på 8. 

trinn har en mistet enda en mulighet til å bli bedre kjent med foreldre og elever. Skolen ønsker tett 

kontakt med foreldre og berømmer at det er et godt samarbeid med foreldregruppa. 

   

5. Faste punkter 

a. Kort fra Driftsstyret 

Har ikke vært møte i Driftsstyret siden sist. Ny dato kommer. 

 

b. Kort fra Skolemiljøutvalget (SMU) 

Ingen møte siden sist, ny dato kommer. Rektor purrer om å få kontakt med politisk representant til 

utvalget. 



 

c. Kort om Oslo Kommunalt Foreldreutvalg (KFU)  

Helen deltok i Oslo KFU Foreldrekonferansen 2021 17. mars. Tema var Osloskolen under 

koronatiden, med gode innlegg fra Elevorganisasjonen (EO) om elevenes perspektiv på trivsel og 

læring, mobbeombud Kjerstin Owren om hvordan framtidsbekymringer grunnet pandemien påvirker 

barn - og forskeren Anders Bakken informerte om Osloungdom og oppvekstbetingelser i 

koronatiden. Noen foredrag er lagt ut i videoformat her på hjemmesiden til Oslo KFU.  

Oslo KFU årsmøte var tirsdag 6. april klokka 19:00. Helen deltok. 

Skolegruppemøte 20. april. Helen deltar. Agenda er alternativ feiring av 17. mai, vi har ikke så mye å 

bidra med eller henter her. I tillegg ønskes innspill til en god skolestart høsten 2021. Om noen har 

innspill meld gjerne til Helen.  

 

d.  Grupper og arbeidsområder 

i. Sosialgruppe: 

Det er vanskelig å få til aktiviteter i denne tiden. Har forskjellige ideer rundt skoleavslutning for 10. 

trinn. I mai er det ikke tilgang til gymsalen pga. rehabilitering av bygg A utvendig, men det er likevel 

ønskelig å gjennomføre vitnemålsutdeling. Skolen planlegger for mange ulike alternative løsninger, 

f.eks. arrangementer i mindre grupper. Foreldrene i 10. (og eventuelt 9. ved behov) bidrar gjerne 

med planlegging og gjennomføring. 

 

ii. Skolegård og parkgruppe:  

Stian fortalte at det 12. april har vært et nytt møte med UDE, Undervisningsbygg, bydelen, rektor. 

Administrasjonen i bydelen har løftet behovene til barnehagene i denne gruppen. De tar nå initiativ 

til et informasjonsmøte slik at vår arbeidsgruppe og skolen får presentere saken. UDE har engasjert 

en landskapsarkitekt på bestilling fra byrådsavdelingen. UDE og skolen har gjennomført en 

medvirkningsrunde hos elevene for å få inn deres innspill og ideer.  

Bydelsadministrasjon har satt opp en utstyrsbod i parken der skolen kan lagre utstyr. Innhold 

bestilles opp med miljøteamet. Skolen er veldig fornøyd med dette.  

 

Generelt er det fin fremdrift i saken, og spesielt byrådsavdelingen, UDE, Plan og bygg, og 

Undervisningsbygg er positive. Det er fint at bydelen har gjennomført strakstiltak og også tar initiativ 

til et møte med barnehagene, det er viktig å få en god dialog her. PBE har foreslått en løsning med en 

https://www.oslokfu.no/foreldrekonferansen.535839.no.html


passasje mellom barnehagene, der barnehagen i sør får flyttet sitt område tilsvarende areal nedover 

mot Sofienberggata.  

 

6.  Andre saker 

 

Dagravning: ble opprinnelige startet opp av Grünerløkka skole FAU for åtte år siden. De har etterlyst 

mer engasjement i nabolaget for "pop-up" ad hoc ravning for å sikre trygg voksen tilstedeværelse ute 

i en periode med økt uteaktivitet hos barn og unge som kjeder seg med mye hjemmetid og få 

aktiviteter pga virusrestriksjoner. FAU-leder Helen foreslår at Sofienberg foreldre skal støtte opp 

dette, spesielt siden vi ikke organiserer vår egen dagravning for tiden. Viktig med ungdomsforeldre 

som har en erfaren perspektiv og kanskje det er unge ute som kjenner oss.  

 

Grünerløkka skole startet opp dagravning i samarbeid med SaLTo, Bydelskoordinator, Politiet og 

Natteravnene. Dagravnerne skal være trygghetsskapende og dempende, det er ikke et borgervern. 

Og dette har bidratt til et tryggere område der barn og unge i nærområdet kan være ute med trygge 

personer å henvende seg til. Erfaring viser at dette forebygger usosial adferd, økt dagravning i 2016 

førte til bedre stemning etter en tid med utfordringer. En ser tendens til oppblomstring igjen med 

store ansamlinger og av og til anspent stemning også nå våren 2021.  

 

For tiden melder foreldre seg på ravnevakter gjennom en Facebook-gruppe og hvis man er minst tre 

møtes ravnene i Nissens gate, henter refleksvester og går rolig i området Dælenenga, Grünerløkka 

skole, Vennskapsparken ved ishallen, Seilduken barnehage og gatene rundt. Det er mandag – torsdag 

fra kl. 18-20 med et forsøk på å få til vakter fredag, lørdag og søndag også i denne perioden. Grüner 

fotball melder også økt behov for voksne i området rundt fotballbanen nå at det ikke er kamper og 

åpen kiosk som ellers sørger for en viss voksentetthet. Fra begynnelsen av mai organiserer 

Grünerløkka skole vakter mer formelt ved å sette opp vaktlister klassevis. Sofienberg-foreldre kan 

støtte opp der det er meldt frafall eller mangler vakter, eller supplementer med å gå litt senere. 

FAU Sofienberg vedtar at vi støtter den etablerte dagravningen organisert av FAU Grünerløkka skole, 

på frivillig basis. De som kan bidra oppfordres til å melde seg inn i «Dagravner Løkka» facebookside 

og dele info og invitasjon til andre foreldre i klassen. 

file://///xpinfs002/brukere$/m77631/Mine%20Dokumenter/privat/Sofienberg%20skole/FAU%20Sofienberg%20skole/facebook.com/groups/605153346237145/%3fref=group_header


FAU-leder skal invitere til et informasjonsmøte på Teams for alle foreldre på Sofienberg der vi 

inviterer FAU Grünerløkka og bydelskontakt til å presentere dagravning og oppfordre de som kan til å 

delta.  

Klasselister 

Alle FAU-kontakter/miljøkontakter kan få utlevert klasselister ved henvendelse til kontaktlærerne i 

sin klasse, i henhold til det som er avtalt tidligere. 

  

Neste møter 

Neste FAU møte er tirsdag 11. mai 18:30 

Driftsstyret: dato kommer  

Skolemiljøutvalg: dato kommer 

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

FAU onsdag 9. juni 18:30 

Foreningens vedtekter sier at vi skal avholde årsmøte. Foreslår at dette blir første eller andre FAU-

møtet etter sommerferien. 

 

 


