
Møte i Oppsal skoles FAU 

Tirsdag 2 mars 2021, på Zoom. 

Til stede: Peder 1A, Maria 1B, Katrine 2A (referent), Hanne 2B, Kjetil 2C, Hege 3B, Bård 3C, Margrethe 

4A , Eva 4B,  Cecilie 5A, Tony 6A, Adele 6B, Cathrine 7A, Frank 7B, Marit 8E, Eva 8E, Guro 9N og 5B 

(vara), Kevin 9E. 

Ingen kommentar til innkalling/agenda. 

 

Trafikkutvalget orienterer om status: 

• Har henvendt seg til FAU ved Vetland og Diamanten, men fått lite respons (Vetland har pt ikke et 

operativt FAU og man har ikke fått kontakt med noen fra Diamanten.)  

• Har vært i kontakt med tidligere trafikksikkerhets-komiteleder i bydelen som opplyste om at det 

var en kartlegging av trafikksikkerhet i 2019/2020, som dessverre ikke har vært kjent for oss. Har 

bedt om liste over hvilke tiltak som ble spilt inn i denne kartleggingen og hvilke tiltak som er 

planlagt. Avventer tilbakemelding på dette. Fikk forslag om at man kan sende inn 

forslag/ønsker/krav til bydelen, men de har ingen vedtaksrett, og det vil være mer effektivt å 

sende forslag direkte til Bymiljøetaten. 

• Har tatt kontakt med Rustad og Ekeberg skole ang erfaringer med etablering av hjertesone, uten 

å få mye respons. Ekeberg var pilot og hadde stor kick—off men lite har skjedd i etterkant. 

Foreldre ved Oppsal har vært fortvilet over taxitrafikken, og har forsøkt å ta kontakt med rektor 

ved Vetland og Diamanten, men fikk kun tilbakemelding om at dette kunne ikke de styre og at 

man burde ta kontakt med taxiselskapene direkte. Dette harmonerer lite med det Jack har gitt 

inntrykk av når han har informert om at alle taxier skal ta til venstre ut av skoleporten. Hanne 

følger opp videre med rektor. 

 

Spesialundervisning 

FAU planlegger å stille rektor spørsmål om hvordan spesialundervisningen er organisert på alle trinn. 

Gruppen som kjenner utfordringene skal samle seg for å formulere spørsmålene de har og så skal 

FAU videreformidle til rektor. Følges opp til neste FAU møte.  

 

Oslo Kommunale Foreldreutvalg 

Oslo kommunale foreldreutvalg skal arrangere Foreldrekonferansen 2021, den 17 mars på Zoom. 

Målgruppen for konferansen er «laget» rundt eleven. Hanne anbefaler at noen fra Oppsal deltar. 

 

17 mai 2021 

Lite sannsynlig at det skal gjennomføres på normal måte. 3.trinn som har ansvar for arrangementet 

har etablert en gruppe som har startet opp arbeidet. Det har betydning for inntektene for FAU og 

hvilke bevilgninger man kan gjøre fremover. Skal klargjøre for spleis-aksjon tilsvarende 2020. Forslag 



om at man vurderer mulighet for sommerfest/»åpningsfest» når koronasituasjonen er over. 

Anbefales også at man sjekker med Oslo 17 mai komite for eventuelle råd eller forslag til alternativt 

opplegg.  

 

Eventuelt: 

Gjennomgang internrutine for hjemmeskole 

Skuffelse over omtalen om spesialundervisning. Står ingenting om hvordan skolen skal sikre at det 

skal gjennomføres i henhold til det ansvaret skolen har og det som barna har krav på. 

Spesialundervisningsvedtak krever mer enn de har spesifisert i dette utkastet. Eva sender innspill til 

Hanne som hun kan ta videre til rektor. Utdanningsdirektoratet har konkludert med at elever med 

vedtak om spesialundervisning ikke har fått det de har krav på under koronaperioden. Uklart om 

vanlige elever har fått det de har krav på. Det som gjelder spesialundervisning er veldig lite konkret, 

og at det er ullent. Litt for overfladisk og uten dybde. Det foreslås at man legger til setning 

vedrørende spesialundervisningen: «slik at disse får undervisning som er i tråd med deres IOP». 

Planen bør være tydeligere og ha konkrete tiltak, som en beredskapsplan, når hjemmeskolen 

inntreffer. Opplever at teksten vedr normal undervisning er bedre og mer konkret. Det er usikkerhet 

om dette er en plan for skolens ansatte eller om denne skal deles med foresatte? En god plan som 

deles er positivt for skole-hjem samarbeidet. Noen avsnitt virker litt uferdige. 

Planen bør splittes litt mer opp pr trinn. Flere av de minste klarte ikke gjennomføre Teams opplegg i 

våres, og trenger et annet opplegg enn for eksempel 5-7 trinn. Kan man for eksempel ha mer 

uteskole for de minste med aktiviteter relatert til fagene?  

Anbefaler at det bør være mer informasjon om hvordan elevene kan få kontakt med lærere 

underveis i hjemmeskoledagen.   

 

Skolepatrulje 

Forespørsel fra 1c om avvikling skolepatrulje. Spørsmål er videresendt til rektor og følges opp. Det 

påpekes at det er rart at skolen ikke har informert om at skolepatruljen er avviklet. Det bør ikke 

avvikles før man har en annen god ordning på plass. Andre skoler har fortsatt skolepatrulje ute. 

Skolen har delt et brev fra Bymiljøetaten som informerer om at etaten avvikler støtte til 

skolepatruljeordningen og at trafikksikkerheten skal ivaretas av hjertesoner innen 2023. 

(www.oslo.kommune.no/hjertesone) 

Oppsal skole er i en spesiell situasjon pga all taxitrafikken til Vetland og Diamanten. Kommentarer 

vedrørende at det flere ganger har blitt stilt spørsmål om barn skal ha ansvar for andre barn, -kan det 

være lokale forskjeller som spiller inn her? -Og det er ikke gitt at Oppsal skal slutte selv om andre har 

stilt spørsmål om dette. Det etterlyses mer konkret hva hjertesone innebærer for 

fotgjengerovergangen ved skoleporten, som uansett vil være svært trafikkert. Avventer svar fra 

rektor. 

 

Runden: 



1 trinn: søppel i skolegården, glass mm. Hanne tar det opp med rektor.  

6 trinn: søppel i skolegården og noen bedriver hærverk på trappen, og det bor mus i trappetrinn og 

duer lager reir på toppen av trappen. Hanne tar det opp med rektor. 

6A: Til informasjon så gjøres det en ekstra innsats med klassemiljø på trinnet, pga konflikter og 

språkbruk.  

9 trinn: Ingenting, Informasjonsmøte om rus for 9. og 10. trinn gjennomført -var noe skuffelse blant 

foreldre om at det ikke ble gitt mer informasjon om situasjonen på Oppsal skole og hva som rører seg 

i bydelen. Tas opp med rektor på neste møte.  

10 trinn: Har søkt på videregående, stort fokus på valg av skole og rådgivning. Ikke noe nytt 

angående natteravn. 

Ingen innspill fra andre trinn.  

 

Neste møte  

Neste møte i FAU er tirsdag 6 april. 


