
Referat FAU-møte 

11. mars 2020 kl. 18:30 – 19:30 

Referent: Helen Rist / Bente Mæhlum  

 

1. Oppmøte  

8A Birgitte Schjøtt Christensen  

8B fravær  

8C Hilde Ultvedt Jones  

8D Stine Helgeland  

8E Stian Schjelderup  

9A fravær  

9B Helen Rist, Karsten Alstad Sørbye 

9C Bente Mæhlum  

9D fravær  

10A fravær 

10B Hanne Slåtten  

10C Marit Fjærestad Eidet 

10D Hilde Holte Eriksen  

10E Caroline Roka  

 

Skolen: ikke tilstede på grunn av stor arbeidsmengde 

 

2.  Innkalling og agenda  

Innkalling med agenda ble godkjent.  

 

3.  Referat siste møte  

Referat fra forrige møte 10. februar ble godkjent. 

 



4. Valg av foreldrerepresentanter til 

Driftsstyret 

Stian Schjelderup og Hilde Eriksen ble valgt som 2. og 3. vara til Driftsstyret. 

Helen Rist, Åsta Vedeler og Thomas Strømdahl er allerede valgt som representanter og 1. vara.   

 

5. Informasjon fra skolen 

 Hele 9 trinn er i karantene tom 15. mars på grunn av bekreftet smitte på trinnet. 10C er i 

avklarings/ventekarantene, samt en språkklasse 

 Det er krevende for skolen å organisere undervisningen og alle aktiviteter med også mange 

lærere som er i karantene.  

 Foreldrerepresentantene på 9. trinn har sendt ut melding til foreldre og elever med 

påminnelse om at en ikke skal møtes når en er i karantene. Den ble sendt via 

skolemeldingsappen. 

 OneNote / It’s Learning og informasjon i digitale kanaler er fulgt videre opp med 

skoleledelsen som også følger opp internt. FAU har bedt skolen om å ha mer lik praksis av 

bruk av plattformene slik at en kan ha informasjon på lik måte på tvers av klasser og trinn. 

Skolen foreslår å opprette en arbeidsgruppe og invitere med en forelder fra hvert trinn for å 

se hvordan en kan gjøre dette bedre fortløpende. Det vil arbeides med dette fremover. 

Skolen ønsker å se på dette helhetlig. Det har vært en egen opplæring for foreldre på 8. trinn 

i januar.  

 FAU har fått henvendelse fra foreldre om skolen bør sende ut informasjon om karantene og 

smittevern på flere språk, men skolen har ikke kapasitet til å oversette informasjon som 

kommer fra bydelen. Dette er nå meldt inn direkte til bydelen som et individuelt forslag.    

 Skolen har det travelt nå, det er mange endringer fra gult til rødt nivå, karantene og tilpasset 

undervisning. Ansatte på skolen bidrar også med støtte til smittesporing og lærerne har mye 

å gjøre. Det er viktig med støtte også fra foreldrene og FAU til den krevende situasjonen som 

er for skolen akkurat nå.  

 Det er foreldremøter på trinnene digitalt de nærmeste ukene. 

   

6. Faste punkter 



a. Kort fra Driftsstyret 

Har ikke vært møte i Driftsstyret siden sist. 

 

b. Kort fra Skolemiljøutvalget (SMU) 

Ingen møte siden sist, neste møte planlagt 15. mars (ble utsatt) 

 

c. Kort om Oslo Kommunalt Foreldreutvalg (KFU)  

Hilde deltok 17. februar. Hovedtema var nærskolen, og etablere et godt skolemiljø når en ikke bor i 

nærheten av skolen. Det er fint å være representert, selv om ikke alle saker angår ungdomstrinn. 

  

17. mars holdte Oslo KFU Foreldrekonferansen 2021. Påmelding innen 14. mars, lenke ble delt i 

Teams-møtet. Åpen for alle i FAU, engasjerte foreldre, skoleledelser og andre som har betydning for 

den helhetlige hverdagen til barna våre i Osloskolen. Helen deltok fra Sofienberg skole FAU. Tema var 

Osloskolen under koronatiden og 'lagene rundt eleven'. Det var innlegg fra Elevorganisasjonen 

(EO) om elevenes perspektiv på trivsel og læring, mobbeombud Kjerstin Owren om hvordan 

framtidsbekymringer grunnet pandemien påvirker barn - og forskeren Anders Bakken informerte om 

Osloungdom og oppvekstbetingelser i koronatiden. Program på hjemmesiden til Oslo KFU. 

 

Oslo KFU holder årsmøte tirsdag 6. april klokka 19:00.  

 

d.  Grupper og arbeidsområder 

i. Sosialgruppe: 

 Ingen aktiviteter å melde. Håper på bedre muligheter når virussituasjon ser bedre ut. 

 

ii. Skolegård og parkgruppe:  

Stian informerte at FAU har løftet saken til byrådsavdelingen for å undersøke hva mer som skjer. 

Mandag 6. mars var det presentasjon for bydelens oppvekst, miljø og kulturkomite v/ Cathrine Juul, 

prosjektleder i Utdanningsetaten. Plan og Bygg skulle også delta men kunne ikke pga. sykdom. 

Presentasjon med orientering om status og forskjellige løsninger ble positivt mottatt. Plan og 

bygningsetaten (PBE) har gitt signaler om at de har antagelig funnet en måte å løse utfordringene på. 

Det er estimert kostnad til strakstiltak som midlertidig løsning, blant annet forslag om en trapp ned 

fra Helgesens gate rett forbi barnehagen.  

http://oslokfu.no/stormote/


Det litt mer permanente forslaget er å flytte gjerdet til barnehagen i sørenden ned til Sofienberggata, 

fjerne parkeringsplasser og flytte de to «husene» i midten av barnehageområdene (med vann og 

kloakk). På denne måten vil det være mulig å lage en passasje mellom barnehageområdene uten at 

noen mister lekeareal.   

 

Utdanningsetaten (UDE) undersøker også med Plan- og bygningsetaten hva en kan plassere ut i 

parken uten at det er søknadspliktig. Det er ønsket en elevmedvirkningsprosess veldig snart, der en 

ønsker innspill og deltakelse fra elevene.  

 

UDE påpeker også at det vil være byggeaktiviteter når fasaden på administrasjonsbygget skal pusses 

opp, og da mister elevene enda mer areal i skolegården fra mars til september. 

 

 

7.  Andre saker 

 

Digital informasjon:  

OneNote / It's Learning / kalender – noen foreldre ønsker fortsatt mer informasjon fra skolen på en 

plattform som foreldrene har tilgang til. Foreldregruppa forstår at dette ikke kan være OneNote, men 

ønsker at det gis mer informasjon f.eks. i kalenderen. Her ønskes informasjon og flere detaljer om 

prøver, innleveringer, hva det skal være prøver i og hva som skal leses, hvilke sider og kapitler. Dette 

gjelder fortsatt særlig for en klasse på 8.trinn. Andre foreldre melder at de har nødvendig 

informasjon om prøver som ligger i timeplanen og at elevene går inn i OneNote og finner detaljene 

der. Dette fungerer fint, så lenge timeplan/kalender holdes oppdatert. Flertallet opplever at det er 

gode løsninger og følger ikke opp saken mer utover å delta i sporet som skoleledelsen har foreslått. 

8. trinn følger opp i sine foreldremøter og kontaktpunkter ved behov.  

 

Vinteraktivitetsdag 

Det kom frem at vinteraktivitetsdagen for noen ble bare en kort tur ut og så pizza og film. Foreldrene 

er enige i at det uteaktiviteter er å foretrekke. Vi kom frem til at det måtte kanskje bli innendørs 

aktiviteter for noen, knyttet til koronarestriksjoner og begrensninger på bruk av kollektivtransport 

osv. Vi håper på en mer tradisjonell vinteraktivitetsdag utendørs for alle neste gang.  

 

Hvor mye lekser får de ulike klassene? 

En representant for 8. trinn spurte om hvor mye lekser er vanlig, opplevdes som ikke mye for tiden. 



Andre foreldre på 8. og 9. trinn bekreftet at det er ikke store mengder med lekser, men det kan 

variere i perioder og fra elev til elev alt etter hvor mye en får gjort i timene. Flere mener at det er 

positivt at elevene ikke har for mye lekser, ikke minst når det er hjemmeskole og mye som ikke 

fungerer som normalt.  På 10. trinn er det en del mer leksearbeid, mer innleveringer og nå 

fagsamtaler siden eksamen er avlyst. 

  

Neste møter 

Neste FAU møte er mandag 12. april 18:30 

Årsmøte i Oslo KFU tirsdag 6. april 2021 klokka 19:00 

Driftsstyret: april, bekreftes. 

Skolemiljøutvalg:  

Skolegård og parkgruppe: Stian og Helen kaller inn, dato bekreftes. 

FAU tirsdag 11. mai 18:30 

FAU onsdag 9. juni 18:30 

Foreningens vedtekter sier at vi skal avholde årsmøte. Foreslår at dette blir første eller andre FAU-

møtet etter sommerferien. 

 

 


