
Møte for FAU Oppsal skole 
Tid: tirsdag 2. november 2021, kl. 18.30–20.30. 
Sted: Digitalt møte 
Til stede:  

1A Laila Hox 
1B Ikke til stede 
2A Peder Skou 
2B Sølve Heikki Hyvärinen-Farestveit (referent) 
2C Unni Sanne 
3A Terese Sundell 
3B Hanne Stemsverk Gundersen 
3C Eivind Tellefsen 
4A Bård Peder Skjørtorp 
4B Ikke til stede 
5A Margrethe Ekbråten 
5B Eva Ester Nygård 
6A Terese Maurud 
6B Marie Grønvik 
7A Solveig Andersen 
7B Ikke til stede 
8E Ina Ruud 
8N Cathrine Fjeldstad 
9EN Eva Carina Aune 
9EN Marit Christiansen 
10E Kevin Ivanowitz  
10N Ikke til stede 

Informasjon fra skolens ledelse (kl. 19.00) 
Det hadde ikke kommet inn noen spørsmål på forhånd til skolen ledelse.  
 
Jack logget inn på møtet kl. 19.00 og informerte om følgende:  
 

• Ombygging på ungdomstrinnet er i rute. Første del blir ferdig fram til jul, andre del 
starter etter jul.  

• Tredje- og fjerdetrinn og barnevakten. Barnevakten er invitert inn med digitalt tema. 
De skal ha en runde med elevene først om sosiale medier og det digitale. Tar dete 
med det på foreldremøte. Dato for dette kommer senere.  

• Frokost på ungdomstrinnet er i gang. Én dag i uka. Ca. 15 som bruker det foreløpig. 
Må reklameres for litt bedre sånn at flere vil benytte seg av det. Må se hvordan det 
utvikler seg. Fått penger fra bydelen. 

• Svømmehallen har vært stengt lenge. Åpnet igjen nå. Det er generelt mye jobb med 
svømmehallen. Mye teknisk som er sårbart. Nå sist var det en varmelampe som 
hadde røket, lang bestillingstid. 9 av 10 ganger svømmehallen bli stengt er det pga. 



tekniske problemer. Kan også være hygiene, klornivå etc. Oslo bygg som har 
ansvaret.  

• Korona: Fortsatt smittesporingsteamet som tar vurderingene. Når skolen får vite om 
smitte (fra foresatte eller smittesporingsteamet) videreformidler skolen videre. 
Bydelen vedtok at sjettetrinn skulle ha massetesting. Det er bydelen som tar denne 
vurderingen. Vi har hatt én runde med massetesting. Avhengig av at foresatte melder 
ifra om smitte.  

• Julearrangementer: Ikke noen restriksjoner pr. nå, i og med at vi er på grønt nivå. Det 
planlegges for vanlige julemarkeringer i desember.  

1. Godkjenning av innkalling og agenda 
Godkjent! 

2. Trafikkutvalg – representanter til denne gruppen 
Det er ønske om at en eller flere blir med i trafikkutvalggruppa, i tillegg til Therese M. Målet 
med gruppa er å jobbe for å sikre skoleveien, dvs. fortau, skolelys etc. Eivind Tellefsen blir 
med. Det er sendt søknad til bymiljøetaten, men det kan ta tid før vi får svar. Therese følger 
opp denne søknaden med bymiljøetaten.  
 
Det er mulig for flere å melde seg etter hvert, hvis flere ønsker å bli med i gruppa.  

3. Status spesialundervisning 
Skolen har lagt tekst som spesialundervisning på nettsidene. Dette ser greit ut, men 
representanter i FAU oppfordres til å se på teksten og se om det som står der er intuitivt og 
enkelt å forstå.  
 
Dette bør være med i presentasjonen som vises på foreldremøtene, spesielt til 
førsteklassene. Peder legger det til i presentasjonen.  
 
Lenke til nettside: https://oppsal.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-
velferd/tilpasset-opplaering-og-spesialundervisning/  

4. Status fra AKS-utvalg 
Therese Sundell og Laila Hox har vært på møte med AKS og informerte om dette. Det ble 
snakket om rutiner for inn- og utkrysning og beskjeder om hjemsending. AKS var opptatt av 
at de ikke kan ta ansvar for at barnet får med seg f.eks. klær hjem etc. AKS ble oppfordret til 
å være tydelige på dette.  
 
I etterkant av møtet med AKS har også AKS sendt ut informasjon der de informerer om disse 
tingene. Det er fint. AKS vurderer også å prøve å få til et foreldremøte der denne 
informasjonen kan bli gitt.  
 

https://oppsal.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-velferd/tilpasset-opplaering-og-spesialundervisning/
https://oppsal.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-velferd/tilpasset-opplaering-og-spesialundervisning/


Nå serveres maten i klasserommet, og de opplever at dette fungerer bedre enn da de spiste i 
kantina. Det er mer ro rundt måltidene. Det er usikkert om det skal være noe varmmat på 
fredager på AKS framover. Det ble ikke snakket om det.  
 
Ellers oppfordres alle til å gi ros til AKS for den jobben de gjør. Det er en veldig viktig jobb og 
de er veldig flinke.  

5. 17. mai 
Alle FAU-representantene har innhentet innspill fra sine klasser (noen på Facebook og noen 
på e-post). Det er ikke alle som har svart, men stort sett alle som har svart ønsker at Oppsal 
skole fortsetter å gå i 17. mai-tog i Oslo sentrum. Det er en frivillig ordning og de som ikke 
ønsker å delta, trenger ikke å være med. Det er så mange av barna som syns det er stor stas 
å gå i sentrum.  
 
Korpset har også blitt spurt, og der stemmer 77 % for å gå sentrum. 17. mai er en stor dag og 
en fest for korpset.  
 
Konklusjonen er at FAU ikke går noe videre med dette. Vi fortsetter som før.  

6. Eventuelt 

Skolefotografering v/Eivind 

Fint og bra med skolefotografering. Hvert år lages også en skolekatalog, som krever 
samtykke. I år har skolen ved en feiltagelse utelatt publisering av klassebilde i skolekatalogen 
i samtykkeskjemaet. Samtykket de har hentet inn er ikke bra nok for at bilde av barna kan 
publiseres i skolekatalogen. 
  
Skolekatalogen er per nå stoppet grunnet ovennevnte problematikk. I etterkant av møtet er 
det avklart at skolen jobber med å finne en løsning slik at skolekatalogen også kan utgis i 
inneværende skoleår. Temaet kommer opp på agendaen allerede neste FAU møte 

Grunnen til at trafikkpatruljen utgikk (Margrethe)?  

Hvorfor ble det stopp i finansiering av trafikkpatruljen? De (bymiljøetaten) ønsket ikke at 
barn skulle ta ansvar for andre barn. Det har også vært mye misforståelser rundt hvordan 
patruljen fungerte. Bilistene har ikke visst reglene. Tanken var at man skulle gå over på 
hjertesoner, men det er satt på vent.  
 
Det er løsbart. Vi har søkt om trafikklys. Men det kan ta tid. Kan være en fordel at barna 
engasjerer seg litt.  
 
Tidligere har det vært diskutert om foreldrene skulle stått i trafikkpatruljen, men det ble 
nedstemt i fjor. Det å ha foreldrevakter vil kreve mye administrasjon og organisering. Men 
foreldre som er interessert oppfordres til å engasjere seg.  
 



Vi tar tråden opp igjen på neste møte. FAU-representanter på 1., 2. og 3. trinn oppfordres til 
å følge opp temaet i sine klasser.  

Forespørsel om det er muligheter for å kjøpe inn nytt utstyr til barna i 
gymsalen 

Utstyret i gymsalen er av ganske dårlig forfatning. Er det mulig å få penger til å oppgradere 
dette?  
 
Eva Nygård tar det videre til driftsstyret. Dette er et ansvar som skolen bør ta.  

E-post fra Teodor Berg/korpset 

Korpset har utfordringer når det gjelder øvingslokaler. Har flere ganger måttet bytte fra 
Gullsmeden til andre lokaler, noe som skaper store utfordringer både lydmessig og med 
tanke på logistikk. Korpset er fortvilet over uforutsigbarheten.  
 
FAU er usikre på om dette er noe FAU kan styre. Vi videresender e-posten fra korpset til 
Jack. Dette er noe som skolens ledelse må se på. Det kan ha noe å gjøre med ombyggingen 
som foregår på skolen.  

Oslo kommunale foreldreutvalg 

Eivind og Hanne deltar på dette.  

Runden 
1A: Ingenting 
1B: Ingen til stede 
2A: Ros til AKS. Lurt å henvise til agenda i forkant av møter, når man skal innhente innspill fra 
klassene.  
2B: Ingenting 
2C: Ingenting 
3A: Ingenting 
3B: Ingenting 
3C: Ved bruk av Facebook: Vet dere at alle er på Facebook? Vær klar over at ikke alle er på 
Facebook. FAU-representanter skal kunne få fullstendig e-postliste over klassene fra Oppsal 
skole.  
4A: Ingenting 
4B: Ikke til stede 
5A: Ingenting 
5B: Hvite busser: Gir FAU noe tilskudd? Ja, 30 000 eller 40 000 kr. Therese skal sjekke opp. 
Går det an å gi noe fra FAU til AKS til jul? Representanter på 1.–4. trinn kan ta det med 
tilbake til klassekontaktene. Er det noe som hver enkelt klasse bør ta? Bør FAU-pengene gå 
til barna og ikke til ansatte? Er det riktig at alle dekker utgifter som kun omhandler 1.–4. 
trinn?  
6A: Ingenting 
6B: Ingenting.  
7A: Ingenting 



7B: Ingenting 
8E: Ingenting 
8N: Ingenting 
9. trinn: Ingenting 
10. trinn: Ingenting 
 
*** 
 
Neste møte er 7. desember. Fysisk oppmøte på Oppsal skole. Morten Kolstad kommer. 
Neste møte i driftsstyret er 23. november.  
 
Oversikt over møter framover:  
 

 


