
Referat FAU-møte Oppsal skole 6. april 2021 

Digitalt møte på Zoom 

Til stede: Hanne 2b (leder), Peder 1a, Maria 1b, Unni 1c, Katrine 2a, Kjetil 2c, Hege 3b, Jacob 3a, Bård 

3c, Eva 4b, Marie 5b, Terese 5a, Cathrine 7a, Frank 7b, Marit 8E, Eva 8E, Guro 9N (referent) 

Ingen kommentarer til innkalling/agenda 

Felles med skolens ledelse (rektor Jack) 

1) Om taxisituasjonen ved skolen: Skolen har vært i dialog med Vetland og Diamanten ang at 

taxiene skal svinge til venstre ut av skolen. Er også satt opp skilt. Mener det er en bedring på 

gang.  

2) Skolepatrulje – skolepatruljen er avviklet f.o.m. inneværende skoleår, etter beskjed fra 

Bymiljøetaten og Trygg trafikk. Skolen har hatt noen ansatte til å stå, delvis, men ikke helt 

fast. Rektor ønsker innspill fra FAU om hva som kan være egnet løsning – en form for 

voksenløsning. Hanne: ekstra behov for et eller annet fordi det er mye trafikk til skolen pga 

Vetland og Diamanten. FAU tar det med seg videre til diskusjon (se punkt 16).  

3) Glass/søppel skolegården: Skolen har en ny driftsleder som er på ballen, i påsken har 

vaktmester og driftsleder feid sand, kongler, grus etc fra alle kriker og kroker, skal komme 

feiebil som samler opp. Har brukt penger på ny traktor som kan feie/måke snø – redskap for 

å holde orden. Rektor håper at dette vil bidra til at det skal bli enklere å holde orden i 

skolegården. Rektor har jevnlige møter med driftsleder, og bl.a. tatt opp at viktig at trappa 

tas fredag ettermiddag og mandag morgen. Tar gjerne imot bilder etc hvis foreldre legger 

merke til søppel/rot.  

4) Avstandskrav i kantina: Spørsmål fra foreldre om det er riktig å holde åpent ved høyt 

smittetrykk. Bakgrunnen var at 8 trinn hadde fått tilbakemelding om dårlig overholdelse av 

avstandskrav mm. Rektor: nå er kantina stengt, men vil holdes åpent (med begrensninger) 

når rødt nivå igjen.  

5) Spørsmål fra 2. trinn: de er delt i kohorter i klassen, men leker sammen ute på tvers av 

trinnet – har da i praksis mange nærkontakter. Jack: nå vil det bli en endring på det, så de har 

færre kontakter ute. Er dialog med AKS om å holde samme grupper på skolen og AKS, 

inkludert voksne.  

6) Smitte på skolen: Jack gir ros til foreldrene på skolen – etter runden i november med 12 

smittede, bare vært 1-2 elever som har vært smittet på skolen. Når man ser det opp mot 

generelle smittetall for skoler, er dette meget bra. Bare sju ansatte smittet totalt gjennom 

perioden – har unngått at disse har ført smitten videre. Betyr at både foreldre og skole er 

flinke til å følge smittevernregler. Oppfordring om at meldinger om karantene (jf. meldingen 

som ble sendt i påsken) sendes som sms i tillegg til skolemelding til dem som må i karantene.  

7) Foreldremøtet om rus for 9.-10. trinn: Noen reaksjoner på at det ikke ble sagt mer om hva 

som egentlig er situasjonen når det gjelder rusbruk ved skolen. Rektor sier at det ble gjort en 

vurdering av skole/politi/utekontakt at siden møtet var digitalt, var man forsiktig med å gi 

mye info om hva som foregår på skolen, siden ikke har oversikt over hvem som lytter til 

møtet. Ved et fysisk møte ville nok mer info blitt gitt.  

Del 2 FAU-møte 

Sak 16: Status trafikkutvalg: Gruppa har skrevet til Bymiljøetaten ang. hjertesone, og fått svar om at 

det er flere andre skoler som står i kø foran oss – kan ta tid før det blir aktuelt for skolen. Mye ansvar 

for trafikksikkerhet legges tilsynelatende på FAUer og foreldregruppa, jf. også at skolepatrulje er 



avviklet. Diskusjon rundt hvordan ta dette videre. Konklusjon: Alle tenker gjennom egnede løsninger 

til neste møte. 

Sak 17: Status spesialundervisning: Rektor har invitert spesialundervisningsgruppa fra FAU til et 

møte, skolen ønsker innspill til forbedringer. Møte torsdag 8. april med rektor og flere fra skolen. 

Veldig positivt at skolen ønsker et møte.  

Sak 18: Natteravn: Natteravnordningen skal starte opp igjen, men har hatt pause pga 

koronasituasjon. Ser nå ut til at det blir oppstart tidligst 16. april, da er det 8. trinn på Oppsal som har 

ansvaret. Har foreløpig ikke fått folk til vaktene, men FAU-kontakter på 8. trinn jobber for å skaffe 

folk. Tiende og niende trinn har også fått utdelt ansvarsuker, og må mobilisere folk til vaktene. 

Tony som har vært natteravnkoordinator for skolen i flere år ønsker avløsning. På bakgrunn av dette 

hadde FAU en diskusjon av om koordineringsrollen skal være i FAU eller ikke. Verv som 

natteravnkoordinator for skolen vil da bli et verv på lik linje med andre verv i FAU.  

Konklusjon: Vi legger dette inn som et verv under FAU foreløpig. Guro overtar for Tony som 

koordinator for skolen ved utgangen av skoleåret.  

Sak 19: Skolefrokost ungdomsskolen: FAU og driftsstyret har fått henvendelse fra bydelen om det er 

ønskelig å sette i gang et tilbud om skolefrokost for ungdomstrinnet på skolen, etter mønster av et 

tilbud som ble igangsatt på Skullerud ungdomsskole i 2019. FAU syns dette virker som et fint tilbud, 

men mener elevrådet bør ta stilling til det - vil det være tilstrekkelig interesse blant elevene? Vi 

spiller foreløpig ballen dit.  

Sak 20: Søkt støtte fra OBOS: Guro har på vegne av FAU søkt støtte fra OBOS Jubel-midler til dekning 

for de avlyste 17. mai-arrangementene i 2020 og -21. Søknadsfrist var 22. mars, regner med 

tilbakemelding i løpet av våren.   

Det var ingen saker til eventuelt. 

Runde 

1a – ingen henvendelser 

1b – lærerkabal – ønske om at FAU slår et slag for færrest mulig lærerbytter.  

1c – ingenting 

2. trinn ingenting 

3a – Klassen ser på supernytt i lunsjen – en forelder reagerer på det – mener at foreldre må styre 

hvor mye nyheter barna eksponeres for. Men andre foreldre er positive. Tematikken ble også tatt 

opp i fjor (for et annet trinn) – ble da påpekt at det er viktig at de snakker om hva de ser på på 

skolen. Hanne ser gjennom hva som var responsen fra skolen sist, så kan vi vurdere om behov for 

gjentakelse.  

3b – ingenting 

3c – ingen saker. Opplyser at god dialog med lærer ang. skjerm i spisetiden på foreldremøter mm.  

4. trinn – ingen saker 

5a – ingen saker 

5b – ingen saker 



6b – ingen saker 

7a – ingenting 

7b – ingenting 

8. trinn – ingenting 

9. trinn – ingenting 

Neste møte er 4. mai kl. 1830. 

 

 

 


