
Referat FAU-møte Oppsal skole 4. mai 2021 

Digitalt møte på Zoom 

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

Margrethe 4a Marie 5b, Terese 5a, John 6b, Cathrine 7a, Frank 7b, Marit 8E, Eva 8E, Kevin 9E og Guro 

9N 

Ikke tilstede: Kjetil 2c, Hege 3a, Eva 4b, Tony 6a og Kristin 10EN 

Ingen kommentarer til innkalling/agenda 

Felles med skolens ledelse (rektor Jack) 

1) Skolen er i i gang med et samarbeid med bøler ungdomskolen om gjennomføring av  

“prøvemuntlig”. Dette skal gjennomføres digitalt.  

 

2) DEt pågår en prosess om ansettelse av ny AKS leder, da Irene skal gå av med pensjon. Har 

kommet mange gode søknader både interne og eksterne både med og uten erfaring fra 

denne type stilling.  

 

3) I tillegg er det en pågående prosess om ansettelse av nye lærere.  Vanligvis er lærerkabalen 

for førstkommende skoleår allerede avklart på denne tiden av året. Utfordringen er i år at 

lærerutdanningen er økt fra 4 til 5 år som gjør at det er færre jobbsøkere.  I tillegg er det 

langt mellom velutdannede med erfaring. Skolen har valgt å ikke forhaste seg i denne 

prosessen slik at de får de kandidatene den mener er riktig.  

 

4) Alle klasser som har vært i karantene den siste tiden er nå tilbake i skolehverdag. Det har 

vært 3 elever som har fått påvist smitte i denne fasen. 

 

5) 17. mai er fremdeles nokså uavklart. Slik reglene er nå, inntil nye regler kommer, er ingen 

offentlige arrangementer.  Et arrangement med flaggheising og korsang som i 2020 er derfor 

ikke mulig å gjennomføre per dags dato. Oslo kommune har pressekonferanse i morgen 

onsdag 05.05.21. Forhåpentligvis vet vi litt mer etter dette. 

 

6) Det har kommet forespørsel fra 7. trinn om forskjellig praksis for gjennomføring av 

hjemmeskole både mellom ulike skoler i Oslo men også mellom de ulike trinnene på Oppsal 

Skole.  Utfordringen på Oppsal er undervisningsrom. 1-4 trinn blir prioritert og noen av må ut 

av H-huset og bruker rom andre steder på skolen. Dette gjør at det blir litt plass utfordring.  

Gymsalen kan for øyeblikket ikke brukes da det pågår utskifting av lamper. 

Lærerne har ytret ønske om at de ønsker å se elevene hver dag om det så bare er for noen 

timer. 

 

7) Fremdrift for den faktiske gjennomføringen av ombygging ser nå ut til å bli igangsatt i skolens 

sommerferie. Den opprinnelige oppstarten som tidligere ble opplyst å være 1. februar er 

forlengst forbigått.  

 

8) Det ble satt opp et skilt for ruting av taxier ut fra Oppsal skole. Dette måtte dessverre fort 

ned igjen da Undervisningsbygg ikke uten videre tillot oppsetting av et slikt skilt. de mente 

bla. at fargen var feil! Håper snarlig å få opp et nytt skilt. 



9) Møte mellom skolen og FAU’s nedsatte gruppe som ser på spesialundervisningen er 

gjennomført. Se Sak 1 under Del 2 i møte. 

10) Marie 5b stilte spørsmål om rus og henviste til en opplevelse i eget borettslag der noen 

ungdommer hadde sittet og røkt marihuana på en lekeplass og oppfordret små barn om å 

lukte.  Ungdommene forsvant i retning Oppsal skole. Politiet var kontaktet.  Jack informerer 

om at skolen kun får beskjed dersom skolens egne elever er involvert i hendelser som dette. 

Det er ukentlige møter mellom skolen og politikontakt. 

11) Hanne stiller spørsmål om tilbakemelding til Bydelen om ønske om gjennomføring av 

skolefrokost for ungdomsskolen.  Dette er vel mottatt av Elevrådet og videreformidlet til 

bydelen. I tillegg planlegger skolen å få i stand et “etter skolen” tilbud der målgruppen er 

mellomtrinn og ungdomsskolen. Tanken er et tilbud til de som ikke har noen aktiviteter etter 

skolen. Man vil antagelig starte med tilbudet til ungdomstrinnet for å så utvide etter hvert 

når en ser hvordan det tas imot. Det vil ikke bli aktuelt å ha felles dager for både 

ungdomstrinn og mellomtrinn.  

 

 

 

Del 2 FAU-møte 

Sak 1: Status 17. mai komiteen. Det har blitt nedsatt en komite på 3 trinn som har jobbet med 

planlegging og gjennomføring av 17. mai.  Da et ekte arrangement ikke er gjennomførbart har de valg 

og invitere til en digital markering der de “selger”. luftpølser, lodd du ikke vinner på, hopping i 

luftslott m.m. for å bidra til FAU’s kostnader til skolearrangementer.  De ønsker å bruke FAU’s Vipps 

konto. 

 

Sak 2: Status spesialundervisning: Møte mellom skolen og FAU’s grupper som ser på feltet 

spesialundervisning ved skolen har hatt et møte. I følge rektor var dette et konstruktivt møte der de 

snakket om ulike forutsetninger, rammer, muligheter og begrensninger innenfor feltet. Det ble 

bestemt skolen skal rydde litt i sin informasjon til foreldre på skolens hjemmesiden innenfor feltet.  

Det kom et forslag fra gruppen om et eget foreldremøte for foreldre med barn som har vedtak om 

rett til spesialundervisning. Jack takket for gode innspill fra våre representanter.   Hanne følger opp 

tilbakemelding på «innspill til plan for hjemmeskole» 

 

Sak 3: Status trafikkutvalg: Siden sist har gruppa vært i kontakt med bydelens mobilitetssamråd. 

Listen over problemområder med behov for trafikksikringstiltak er nå delt med både Bymiljøetaten 

og Mobilitetsamrådet. Det er Bymiljøetaten som har ansvar for alle avgjørelsene. 

Trafikksikkerhetsgruppa holder i dialogen med Bymiljøetaten og forsøker å spisse listen over 

tiltakene mot fotgjengerovergangen i Vetlandsveien og behovet for lysregulering. Kontakter 

vedkommende som var oppført som saksmottak i hjertesone saken. 



 

Det ble bestemt at vi skal lage et skriv som kan sendes foreldre i forbindelse med oppstart nytt 

skoleår, der vi bla oppfordrer til å ikke levere og hente med bil.  Informerer om at skolepatruljen er 

avviklet og hva dette innebærer og i tillegg andre saker vi mener kan være viktig å minne foreldrene 

på.  Terese/Frank/Peder tar ansvar for dette. Innspill kan sendes de direkte! Hanne sender over et 

eksempel på et informasjonsskriv som sendes ut hver høst ved oppstart barnehage. 

 Sak 4: Det har vært foreldremøte på 1. trinn og den store frustrasjonen var avviklingen av 

Skolepatruljen og manglende informasjon om dette. Samtidig kom det ingen konstruktive 

tilbakemeldinger på erstatning av denne.  Vi velger å IKKE gå videre med forslaget om foreldre 

organisert skolepatrulje! 

 Sak 5: Eventuelt. Hvem sitter i FAU fra høsten av. Noen har gjennomført foreldremøter og valgt 

representanter for neste skoleår. Mange har ikke hatt foreldremøte denne våren. Hanne kontakter 

Jack og spør om hva praksisen rundt dette er. Og oppfordrer samtidig om å få på plass flest mulig 

representanter før sommerferien. 1. trinn og 4 trinn kan selvfølgelig ikke avklares på denne siden av 

sommeren.  

 

Runde 

1a – Observerer fremdeles mye søppel i skolegården. 

Spørsmål om varsling av foresatte om vikar i forbindelse med lærerfravær.  Dette er tatt opp tidligere 

i skoleåret. Se svar fra Rektor i Referat FAU møte tirsdag 05.01.2021 

1b – ingen saker 

1c – ingen saker 

2. trinn ingen saker 

3. trinn ingen saker 

4. trinn – ingen saker 



5. trinn – ingen saker 

6. trinn 

6a - ingen saker 

6b – Språkbruk er et stor problem 

7. trinn – ingen saker 

8. trinn 

8E. Språkbruk er også her et stor problem. FAU representanter og klassekontakter har henvendt seg 

til kontaktlærere og sosiallærer og er nå i dialog med kontaktlærer. Det er ønskelig fra skolens side å 

kartlegge litt mer før man tar en dialog rundt dette. Det hadde vært ønskelig med et foreldremøte nå 

på vårparten, hvor kanskje dette temaet ble satt opp på dagsorden.  

9. trinn – ingen saker 

Neste møte er 8. juni kl. 1830. - innkalling sendes ut en uke før! 

 

 

 


