
REFERAT OPPSAL SKOLES FAU 
 
Tid: Tirsdag 24. november 2020, kl. 18.30 – 20.30 
Sted: Digitalt møte på Zoom 
Hvem: FAU-representanter, ev. vara, representant fra skolens ledelse 
 
 

Dagsorden 
 
Skolen informerer om aktuelle saker og svarer på spørsmål rettet til skolen jmf møte av 
03.11.20 
 
Jack og Hans Jørgen orienterer 
Covid-19:  
Rektor åpner for innspill til den nye praksisen 1-4.trinn. (henting/levering, klær hjem osv) 
Ingen innspill pr nå.  
 
Hjemmeundervisning  
Skolen er i ferd med å lage et skriv som forklarer hva man kan forvente om en enkelt elev 
eller flere er satt i karantene, og hvordan man løser når elever er i karantene. Skolen 
differensierer mellom småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinnet. Ferdig skriv blir send til 
FAU leder for gjennomlesning.  
Innspill fra FAU: Plan for hvordan ivareta barn med rett på spesialundervisning.  
 
Tursti bak skolen  
Skolen er ikke orientert om dette.  
 
Ombygging 
Penger tilbake. Undervisningsbygg er involvert i prosessen, og holder i prosjektet. 
Prioriteringen mht rekkefølgen til hvilke rom som først blir berørt tas i dialog med skolen. 
Tidsperspektiv: innen årsslutt vil man vite noe mer konkret.  
 
Belysing i skolegården 
Undervisningsbygg sitt ansvar. Rektor har purrer og legger inn i behovsportal.  
 
Søppel i skolegården 
Tømmes kontinuerlig. Ser at skolegården blir brukt i helgen, og det håndteres som regel 
mandagen. 2 vaktmestere på 100%.  
 
Når går man fra 3 til 2 klasser  
Skjer mellom 3 og 4 trinn. Alle skal få noen de kjenner godt. Det faglige og sosiale hensyntas. 
Hvilke lærere som «blir med videre» avgjøres når man setter seg ned med kabalen for hele 
skolen.  
 
Mobilfri skole 



Jobbet en god del med dette, både sammen med elevrådet og klassene. Kjøpt inn 
«mobilhotell», men ble lagt på is pga Covid-19. Ønsker at dette starter opp igjen, og jobber 
med å finne en løsning ihht smittevern.  
 
Its learing app 
App kan brukes av elevene. Alt er tilrettelagt for det. Skolen skal aktivere for at denne kan 
brukes.  
 
Lekser 
Det tilpasses alder og perioder. På trinnet bør det være nogen lunde samkjørt, og på tvers av 
fagene. (ikke mange tunge innleveringer/prøver samtidig) 
 
Dysleksivennlig skole 
Kompetanse og ressurser er tilgjengelig, men grunnet Covid-19 har det dessverre tatt mer 
tid enn ventet å få på plass.  
 
Overgang ungdomstrinn fra 7.trinn 
Tidlig foreldremøte på våren i 7.trinn, samt et møte med elevene i april/mai. Elevene får 
komme med spørsmål til eldre elever og lærere. Snakker om hva som er nytt: valgfag, 
kantine, språk, faglærere osv. Oppleves som en god økt som oppleves positiv for elevene. 
Etter påske får 7.trinn være i kantinen og forsøke seg der. Rutiner for overføringsmøter 
mellom lærer på 7.trinn til lærer på 8.trinn.  
 
Valgfag 
Valgfag velges i august i oppstartsåret. Lærerne presenterer fagene for elevene. Kan være at 
valgfag må velges før sommeren, men dette er ikke avklart ennå. 9 ulike valgfag fordelt på 
trinnene.  
 
Bruk av snus i arbeidstiden (lærer) 
Nei, ikke tillatt. Rektor ønsker tilbakemelding dersom dette er tilfelle.  
 
Politi 
Kontakten til skolen heter Anders. Han sveiper enten innom eller ringer Hans Jørgen. Lav 
terskel for involvering. (i samarbeid med foreldre) Flink til å snakke med ungdom. Har hatt 
flere samtaler med klassene, og skulle egentlig hatt kurs om nettvett. (blitt satt på vent 
grunnet Covid-19) Nettverksmøte i bydelen 3 ganger i halvåret.  
 
Hvilke samarbeidsarenaer har lærerne og årets tema 
Knapp tid til utviklingsarbeid pga Covid-19 og oppfordringen om at man skal ha 
hjemmekontor ved anledning. Mye av tiden går med til å finne gode løsninger for praktisk 
samarbeid i tiden vi er i.  
 
Ansettelse inspektør 
To nye inspektører er ansatt. Karine på 1.-4.trinn (er i gang) og Miriam på 5.-7.trinn 
(begynner 1.1.21) Morten følger opp 5.-7. sammen med Jack og Hans Jørgen.  
 
Spørsmål om gjennomføring av skoleball 



Pr nå kan det ikke gjennomføres. Rektor og ledelsen følger med på reglene som settes av 
Oslo Kommune/kommunelegen.  
 
Spørsmål om hva karantene innebærer 
Rektor presiserer at dette står i skolemelding når det sendes ut. FAU-leder anbefaler at alle 
FAU representanter minner alle må følge retningslinjene som gjelder når man er i karantene.  
 
Spørsmål om hjemmeskole dagene før jul mht elever som skal feire med besteforeldre 
Rektor henviser til utdanningsetaten. Kan være det dukker opp mer informasjon ettersom 
flere har stilt dette spørsmålet. Følges opp til neste møte. 
 
 
Saksliste (kun FAU) 
 
1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Ingen innvendinger.  
 
2 Forvirring rundt FAU representanter for de ulike trinn 
Ønskelig at det er en representant fra hver klasse. Hanne går i dialog med de klassene som 
mangler representant.  
 
3 Økonomisk status i FAU  
Kasserer Terese la frem budsjettforslag for 2020/2021. Gruppen ble enige om å ta en ny 
gjennomgang i juni 2021 da man pr nå ikke har et klart bilde av situasjonen med Covid-19. 
 
 
4 Status fra 17.mai komiteen 2020- innsamling diskusjon? 
Man ser på mulighetene for flere løsninger. Lotteritilsynet gir ikke rom for digital virksomhet 
til inntekt for private formål. Margrethe (4A) sjekker med 17.mai komiteen om det er aktuelt 
å gjennomføre arrangement på 17.mai 2021.  
Forslag om innsamling, i så fall må FAU stille seg bak dette.  
FAU avtaler et brainstormingsmøte med 17.mai komiteen til 4.trinn.  
 
5 Etablering av turvei bak H huset 
Skolen ikke informert om dette. Eksisterende sti på baksiden av H-bygget skal knyttes mot 
turvei som går parallelt med Solbergliveien. (Går inn mellom Soya Sushi/Fuglemyra 
barnehage) 
 
6 Skolefotografering 2021 
FAU tar ikke stilling til dette – skolen kan fortsette å holde i skolefotograferingen.  
 
7 Eventuelt 
Toalettene på skolen – vaskes daglig (ofte to ganger) Oppfordring til at alle tar opp med sin 
klasse at barna skal bruke toalettene på en ordentlig måte.  
 
Trinnkasse – FAU sender ut en påminnelse om at trinnene bør starte trinnkasse fra 1.trinn. I 
neste møte definerer FAU hva trinnkassen kan/bør brukes til.  



 
AKS-utvalget – Ikke hatt noe møte med AKS-leder ennå.  
 
SMU (skolemiljøutvalget) – Fau sine deltakere til SMU etterlyser møter da det ikke har vært 
avholdt noe møte på ca 1 år. (FAU representanter i SMU: Eva Carina 8E, Margrethe 4A) 
 

1. Trinn – ingen innspill 
2. Trinn – ingen innspill 
3. Trinn - Kan si ok til at de ikke gjennomfører 17.mai 
4. Trinn - Ønsker at saken om lys blir tatt tak i  
5. Trinn - Klassemiljø på agendaen 
6. Trinn - Mye stygt språk, så det er på agendaen.  
7. Trinn – Lysbrytere på skolen – Meldt som sak tidligere. Gikk på to forhold ved 

klasserommet til 7B; det ene var at de ikke hadde lysbryter til sitt rom, og det andre 
var at det ikke var mulig å åpne vinduene for å lufte. Går dette innunder prosjektet 
skolen har med klasserommene? 

8. Trinn – ingen innspill 
9. Trinn – god info om og opplegg for hjemmeskole denne uken 
10. Trinn – ingen innspill 

 
 
Nytt møte tirsdag 8.desember. Innkalling kommer.  
  
 
 
 
 
 
 


