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Sagene skole i 
et nøtteskall

• 565 elever 1-10

• Stort mangfold i elevgruppen 

• Stor mobilitet i skolens 
område 

• Gammel skole med lange 
tradisjoner



Skole-hjem samarbeidet ved
Sagene skole har lange tradisjoner

Anna Sethne, overlærer 1919-1938:

• Lærere som dro på hjemmebesøk

• Klasseforeldremøter - foreldre ble invitert inn I 
undervisningen for å observere

• Sagene skoles venner ble stiftet i 1946 av 
foreldrene

• Avisa "Sagbladet"

• Arrangerte møter med foredrag og underholdning

• Venneforeningen kjøpte Vesle Sagene (leirskole)

Det som kjennetegner skolen historisk er en 
radikal vilje til å prøve nye ting, pågangsmot, 
positivitet og dugnadsånd.
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Uten å lære barna og
familiene godt å kjenne, 
er det vanskelig å lære

bort til elevene



..men det har ikke alltid gått på skinner
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FAU var for noen år siden preget av:

• Mer varierende oppmøte

• Svakere møtestruktur, mangel på vedtekter

• Uklarhet i rollefordeling mellom klassekontakt og FAU-
representant

• Mindre effektiv kommunikasjon med alle foresatte

FAU-prisen 2022: 

• For strukturert og målrettet, men også inspirert arbeid til
det beste for hele mangfoldet ved Sagene skole

• For imponerende resultater og slagkraftig samarbeid til det 
beste for elever, foresatte og hele nærmiljøet

Hvordan snu dette til et bredt engasjement og
mange som engasjerer seg I FAU og frivillig arbeid
ved skolen?  



Organisering og struktur legger til rette 
for å kunne engasjere seg  

• Fast møtestruktur, vedtekter, 
innkallinger og referater 

• Organisering i trinngrupper og 
aksjonsgrupper

• Foreldre kan bidra med det som 
er mest relevant for deres trinn

• Foreldre som ikke sitter i FAU er 
med i arbeidsgrupper, 
arrangementer 
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Etablering av flere ulike 
arenaer foresatte kan bidra på 

• Kulturarena etablert med midler fra 
Sparebankstiftelsen

• Engasjerer foresatte og frivillige til å 
arrangere ulike aktiviteter ut fra 
deres interesser og kunnskap.

• Manga-tegnekurs 
• Dungeons and Dragons 
• Sjakk-klubb  

• Lav terskel for å bidra – plass til alle



Man får noe tilbake for å 
engasjere seg og bidra  

• Trygghetsvandringer 

• Samarbeid med Sagene bydel og 
flere av skolene i bydelen

• Går en gang i uken 

• Tilstedeværelse og synlighet 

• Kontakt med andre foreldre 

• Innblikk i hva som rører seg 



Strukturert samarbeid med 
skolens ledelse og elevrådene

• Inviterer inn i møtene og har tett 
dialog

• Regelmessige møter med skolens 
ledelse

• FAU-rep deltar ofte på 
elevrådsmøtene



• Nyhetsbrev 

• Proaktiv informasjon til foreldrene 
på nettsidene

• Facebook-grupper og SoMe-
ansvarlig

• Skolemelding

Informasjon er viktig for å 
engasjere og rekruttere 



Å oppnå resultater bidrar til å 
motivere og engasjere  
• Skolehistorieheftet
• Sagene bad
• Skolebehovsplanen
• Strakstiltak på ventilasjon og 

brannsikkerhet
• Grønne midler til plantekasser
• 12 mill til oppgradering av 

skolegården fra Oslo kommune
• Nabotomta - Vogts gate 26
• Samlet inn midler til å kjøpe statuen 

«Bjørnungen»
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Hvor har vi fortsatt en vei å gå?
• Bedre representasjon av mangfoldet ved Sagene inn i FAU-

arbeidet

• engasjere flere foreldre med minoritetsbakgrunn

• Fortsatt noe utfordrende å få FAU-representanter og 
klassekontakt fra alle klasser. 

• Tettere samarbeid om foreldremøtene mellom klassekontakt og 
lærer

• Skolemiljøutvalg (SMU)

• tydliggjøre forholdet mellom ledelse, driftsstyre, FAU og SMU

• Svartid på individuelle foreldrehenvendelser

• Hvordan organisere dette effektivt og proaktivt?

• Nyhetsbrev
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Takk for 
oppmerksomheten!
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