
 

Referat fra FAU møte 08.06.21 

Digitalt møte på Zoom:  

Til stede: Maria 1B, Peder 1A, Kathrine 2A, Hanne 2b (leder), Kjetil (2C), Bård 3C, Margrethe 4A, Eva 

(4B), Terese 5A, Marie (5B), Tony 6A, Cathrine 7A, Frank 7B, Eva Carina 8 E/N, Kevin (9E) 

 

 

Del 1: Felles informasjon fra skolens ledelse (v/Miriam): 

1. Hjemmeskole, innspill fra FAU som er sendt til skolen: 

De har jobbet frem et dokument som skal fremstå som en rutine. Rutinen skal si noe hvordan 

ting skal være på Oppsal skole, hva som skal gjelde for elevene, og hva som skal gjøres ved 

nye behov for hjemmeskole. Jack vil sende FAU rutinen som er utarbeidet. 

 

2. Foreldremøte, hva er praksis – finnes det felles føringer for foreldremøtene? Bakgrunn for 

spørsmålet var innspill på at det ikke opplevdes hensiktsmessig å gjennomføre foreldremøte 

digitalt med 3 førsteklasser sammen.  

Ledelsen har snakket om at det kan være hensiktsmessig med en felles sekvens 

innledningsvis, hvor det snakkes om hvordan man gjør ting på trinnet, generell informasjon, 

men at det da er viktig at det etterpå kjøres en klassevis sekvens til slutt. Ledelsen har 

forståelse for at det kanskje i første klasse og åttende klasse er mye nytt som gjør at man 

ønsker muligheten til å stille spørsmål til lærerne. Av forskjellige årsaker er det ikke 

gjennomført foreldremøte for åttende trinnet pt. Det vil bli kalt til foreldremøte for disse 

klassene tidlig på høsten. Ledelsen setter pris på å få konkrete tilbakemeldinger på 

foreldremøtene, spesielt når disse kjøres digitalt da dette er ganske nytt for alle parter. 

 

3. Ombygging skolen – status: 

Omsider fått GO fra Undervisningsbygg slik at utbyggingen kan starte. Undervisningsbygg 

hadde møte med rektor denne uken for å se på plan for gjennomføring. De vil ikke komme i 

mål med alt som skal gjøres ila. sommerferien. De vil starte i H-bygget dagen etter siste 

skoledag. Aks vil da bruke mellomtrinnets lokaler for AKS frem til skolestart. Ligger an til en 

6-8 ukers periode pr bygg pr enhet. Ledelsen må komme tilbake til detaljer om hvordan det 

blir. Ligger i kortene at det vil bli perioder med stengte lokaler, men det er foreløpig ikke klart 

hvem som vil bli rammet eller hva som må gjøres. I kortsiktig perspektiv vil det bli noen 

utfordringer, men i langsiktig perspektiv er dette ønsket fra både små og store. Når 

prosessen er i mål vil det bli bedre undervisningsrom, og planen er at første trinn skal kunne 

starte opp i nye lokaler fra høsten av.  

Hva skal gjøres? 

Skolen har hatt baser hvor flere grupper i de ulike trinnene har vært samlet i samme lokale. 

Det har vært bygd noen lettvegger for å bøte på utfordringene med baser, men det er 

fortsatt utfordringer knyttet til støy, lys og ventilasjon. Utbyggingen skal videre sikre at man 

får riktig antall grupperom tilgjengelig. Det har som nevnt vært gjort noen grep for å komme 

bort fra baseutformingen, men det har vært løsninger som ikke nødvendigvis har vært like 

heldige eller hensiktsmessige.  

 



4. Lærerkabel neste år: 

Ledelsen vil sende ut en oversikt ila. denne uken over hvilke lærere som skal være på hvilket 

trinn. Det er fortsatt noen brikker som ikke er lagt, men hvem som blir kontaktlærer er i stor 

grad lagt. Trinnet som starter i første klasse til høsten er 49 stk pt. 

 

Del 2:  FAU-møte: 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

Godkjent uten innspill. 

 

2. Inntekt 17. mai innsamling ved Terese: 

Inngående balanse (pr juni 2021) 

Sparekonto      114 444 

Driftskonto        83 050 

Totale likvidier      197 494 

 

Inntjening 17 mai 2021     22 440,21 

 

 

- Under denne posten kom det et innspill om at hvis det skal gjennomføres noe annet enn 

hvite busser konseptet for 10 klasse, er det mulig å søke om støtte for dette hos Røde 

Kors Østensjø. Røde Kors har er en policy på at de ikke støtter hvite busser. I år ble det 

pga. C-19 gjennomført tur til Setesdal med Aktive Fredsreiser, hvor hjemturen gikk via 

Rjukan med opplegg der.   

 

3. Status Trafikkutvalg gruppe: 

Trafikkutvalget har snakket med både Bymiljøetaten (BYM) og Bydel Østensjø. Alle sier det 

samme, at vi må søke om lysregulering. I samtale med bydelen kom det frem at BYM har 

midler til å ta grep, som f.eks. å opprette lysregulering. Det var for øvrig nytt for begge i 

bydelen at skolepatruljen er blitt avviklet.  

Trafikkutvalget har begynt på et brev til BYM om lysregulering, men det ble også sagt at vi i 

tillegg til å skrive brev burde få flest mulig foreldre til å legge inn en bymelding hvor det bes 

om lysregulering. På nettsiden fremkommer det at det tilsynelatende «ikke er lov» å melde 

inn lysregulering som bymelding, men i telefonkontakt med Bymiljøetaten og Bydelen fikk vi 

beskjed om at det var det vi kunne gjøre. FAU oppfordrer derfor til at foreldrene benytter seg 

av muligheten til å understreke behovet for lysregulering, eller andre 

trafikksikkerhetsmessige tiltak. Bymelding kan registreres her: https://www.bymelding.no/ 

Når brevet til BYM er klart så sender vi dette også til utdanningsetaten, slik at også de kan 
bidra med å presse på hvis aktuelt. Etter tips fra BYM bør brevet inneholde begrunnelse, info 
om skolevei, forklaring rundt trafikksituasjonen, bilder. De har ingen fast behandlingstid, så vi 
vet ikke hvor lang tid dette kan ta. 
 
FAU er enige om at trafikkutvalget og arbeidet med trafikksikkerheten må følges opp videre 

utover høsten. 

 
 

https://www.bymelding.no/


 

 

Annet under dette temaet:  

- Det blir forøvrig et popup sykkelverksted på/ved skolen rundt skolestart, dette er tiltak 

skolen har fått tilbud om som de har sagt ja til. 

- Kommet forespørsel fra klasse 1B om det kan være et tiltak å foreslå tettere skilting av 30 

sone i veien utenfor skolen. Det er stor avstand mellom skiltene i dag, og de kommer 

ganske tidlig i veien. Forslag spilt inn til trafikkutvalget. 

 

- FAU har utarbeidet et brev som skal sendes ut til alle ved skolestart. I brevet kommer 

FAU med litt informasjon som det er viktige at både nye og gamle foreldre og elever vet 

om. Vedlagt følger brevet som er utarbeidet, eventuelle innspill til brevets innhold må 

meldes innen fredag 18.06.21.  

 

 

Eventuelt: 

Det har vært en del utvalgsmøter siden sist FAU møte, vi tok en kjapp gjennomgang av status 

i disse: 

 

Skolemiljøutvalget (SMU):  

SMU består av:  

- Leder: Miriam for ledelsen på skolen 

- 2 rep. fra FAU: Eva 8 e/n og Margrethe 4A 

- 2 rep. fra Elevrådsutvalget 

- 1 rådgiver fra skolen (åttende trinn pt) 

- 1 rep. fra bydelen 

 

Det finnes en egen side for skolemiljøutvalget – den er ikke oppdatert pt. men FAU sine 

representanter vil sørge for at denne blir oppdatert og at referat fra møtene blir lastet opp 

der. 

 

Det har vært avholdt to møter, hvor det i første omgang har handlet om å finne formen for 

hvordan foraet skal arbeide. Har startet med å definere for SMU skal være, og etter 

drøftelser har de landet på følgende definisjon:  
 

Et godt skolemiljø er et miljø der alle kjenner seg trygge og respekterte, uten å oppleve krenkelser eller 

ubehageligheter. Det skal være en forutsigbar skolehverdag, og gode fysiske rammer som stimulerer til 

elevenes læring.   

 

SMU ønsker å plukke ut 2-3 prioriterte områder/temaer som SMU skal jobbe målbevisst med 

gjennom skoleåret, fremfor at det jobbes litt med alt. Tanken er at et mer målrettet arbeid 

med spisset fokus vil kunne føre til bedre fremdrift og effekt av arbeidet som gjøres.  

 

Som utgangspunkt til neste SMU møte skal utvalgets medlemmer høre med sine aktuelle 

fora om det er innspill til hva utvalget bør jobbe med.  Temaene som vurderes er:  

 

 



• Fysiske rammer, klasserom              
• Lys          
• Støy        
• Temperatur          
• Luftkvalitet           
• Renhold 
• Utearealer 
• Rammer for skolemåltidet 

  

    Trivsel    
    Inkludering           
    Mobbing               
    Krenkelser            
    Psykisk helse        
    Nettvett/nettmobbing        
    Vold       
    Læringsmiljø         
    Skolens planverk og rutiner 
    Oppfølging av elev- og trivselsundersøkelse 
    Rus 

 

Under dette punktet ble det påpekt at det nok vil være ulike behov og perspektiv på hva som 

bør prioriteres og hva som er viktig for de ulike års trinnene. Det er et poeng at kanskje man 

bør sikre at FAU og SMU jobber med ulike temaer, slik at vi får bredest mulig nedslagsfelt. 

 

Et tema som ble løftet frem som aktuelt var utfordringer knyttet til språkbruk. Flere 

poengterte at dette vil kunne ha en relevans for alle i 1-10 klasse, og at det er fordel om 

dette blir ivaretatt tidligst mulig. Slik at dette er noe man bygger videre på fremfor at det er 

ny læring når det allerede har blitt en utfordring. Det må fokuseres på temaet både ift. elever 

og lærere. Hvordan kan man gjøre noe med dette i fellesskap? 

 

Et annet tema som det ble drøftet litt rundt var nettmobbing og nettvett, herunder hvordan 

man oppfører seg mot hverandre på nett. Det ble påpekt behovet for å starte på dette 

arbeidet tidligere. Skolen i tillegg til foreldre kan være en fin arena for å jobbe med dette. 

Henger litt sammen med punktet ovenfor, hvordan vi forholder oss og snakker til hverandre, 

hvilket språk vi bruker både fysisk og digitalt. 

 

Det ble også spilt inn om det hadde vært en ide å få høre hvordan skolen jobber for et godt 

og inkluderende arbeidsmiljø, og på bakgrunn av det gjøre seg opp noen tanker om hva 

FAU/SMU bør sette på agendaen.  

 

I tillegg ble det spilt inn at kanskje man i større grad skulle forsøkt å jobbe mot barnas miljø i 

et større perspektiv. At av og til burde man kanskje se litt stort på hele miljøet til barna, ikke 

begrenset til skolen og x klasser, men at de voksne i miljøene rundt barna har en felles 

grunnholdning, enten det er aktiviteter på eller utenfor skolen.  

 

FAU støtter at SMU heller fokuserer på enkelte temaer fremfor at det blir litt om alt. Viktig at 

det velges retning og at innspillene som kommer fra de ulike foraene danner grunnlaget for 

valgt retning.  

Driftsmøte: 

Skolens oppfølging av spesialundervisning:  

Skolen jobber med å forbedre informasjonen. Det jobbes med et utkast til tekst som skal bli 

ferdigstilt slik at dette kan sendes ut før ferien.  

Det har vært snakk om å få på plass et møte for de som har barn med vedtak om spesialundervisning 

før høstens foreldremøter. Dette er ikke landet enda, men blir fulgt opp videre. 

 

Nattravn: 

Det er lagd en liste over hvem som skal gå natteravn etter sommerferien, Oppsal skal gå fra fjerde 



uken etter sommerferien. Ser ut til at listen over hvem som skal gå blir fylt opp greit til det skal gås. 

Tony vil gå ut av natteravnrollen og Guro vil ta over fra høsten av. De vil ha dialog knyttet til dette 

videre. 

Valg til høsten, hvilke verv er på valg til høsten: 

- AKS-utvalget – to stk. må velges til høsten 

- Styret i FAU – nestleder er på valg til høsten.  

 

Det ble drøftet at det er en fordel om man får på plass FAU representanter før foreldremøtene 

avholdes. Tar sikte på å få konstituert nytt FAU innen høstferien. 

Enighet om at man i første FAU møte etter sommerferien drøfter møtestruktur for FAU. Blant annet 

ble det nevnt ønske om å avvikle noen møter med fysisk oppmøte.  

Ingen andre saker til eventuelt 

 

Vi tok runden for hver klasse: 

Eneste sak som ble meldt inn var vedrørende skilting utenfor skolen som redegjort for ovenfor.  

 

 

 

 

 

 

 


