
 

Referat fra FAU-møte OKT 2020 
Tilstede: Else-Birgitte Roscher-Nielsen,  

 FAU 22/9 20/10 17/11 15/12 19/1 16/2 16/3 13/4 11/5 15/6 

1A Olav Syrstad  v         

1B Mari-Marthe Apenæs Katt-Ugle  v         

2A Wicky Steffenakk Hermansen v V         
2B Lorraine Esperanza Wedl           

3A Mariam Nodia v v         

3B Vara Cathrine Ulsnes  v         
4A Kristian Moe v -         

4B -           
5A Mari Nilsson v v         

5B Johan Aamdal Bottheim v -         

 Sigrid Moldestad v v         
6A Linda Larsen v v         

6B Liz Tandberg v v         

7A            
7B            

8A Astrid Bjerke v V         

8B Ellen Cornelia Boysen v v         
8C Margrethe Lothe  - 

 
        

9A Gro Skådal  - 
 

        

9B Tore Walaker v v         

9C            
9C            

10A Cathrine Helene Galtung v V         
10B Camilla Blok v v         

 Ingrid Torp (vara)           

10C Anne Britt Gran  v v         
 stk (2 dobble rep trekkes fra)           

 

 
1. Velkommen til FAU og presentasjon 
● Presentasjon ved opprop. 
● Noen klasser har ikke hatt foreldremøte, bla 3b 

 
 

 

2. Rektor informerer 
 
 
Ingen endringer ift korona fra forrige gang. Planlegger juleprogram, men noe bli vanskelig, bla kirke. 
Barnebursdager; vanskelig når maks 10 i private hjem. 
 
Hva er status for de ulike elektroniske plattformene? 1-7 har nettbrett, 8-10 har PCer. 4-10 bruker Teams, 
1-3 bruker Showbie. Lekser for ungdomstrinnet er i Its, og ikke på Teams. En plan at alle vil komme over 



på Teams, men det vil nok ta noe tid. Skolen fortsatt avhengig av å bruke Its til halvårsvurderinger. 
Teams fungerer bra. Showbie har ikke den funksjonen at elevene ser hverandre, og dette var savnet 
under nedstengingen i vår. Det har vært vanskelig for noen foreldre å komme inn i its. Rektor sjekker om 
det er problemer med tilgangen og hva foreldrene skal kunne se. 
 
Kroppsøving på Domus og endringer i timeplanen nå ved innegym. Dette var ikke oppdaget da man har 
hatt utegym frem til nå.  
 
Ny status byggesaken kommer sannsynligvis til Driftsstyremøte mandag 26.10. Men ikke fått meldinger 
om noen nye forsinkelser. Håper på feiring av 17.mai i skolegården. Skolen står på for å få dette til. 
 
 

 

3. Konstituering 
● Sekretær – nestleder Olav Syrstad, 1A 
● SMU barnetrinn: velger på neste FAU-møte når 4. klasse har hatt foreldremøte og valgt rep 
● SMU undgdomstrinn: Astrid 8a, og Cathrine 10a 
● KFU: webmøter Mari-Marthe, 1b 
● Faste oppgaver; ble enige på forrige møte å beholde som de var i fjor. Hva gjør vi med telefonkatalog 

(7 og 8 trinn)? Klasselistene fungerer svært dårlig i Skolemeldingsappen. Vi kan be lærerne sende ut 
ny påminnelse om å legge inn i listen. Er det for øvrig et stort problem at ikke alle foresatte nås 
elektronisk? Vi ber rektor redegjøre for dette til neste møte. På hvilken måte er det videre 
hensiktsmessig at vårt referat sendes ut fra representantene dersom man ikke har riktig kontaktinfo 
på elevene? Bør det heller sendes ut via skolen for å flest mulig?  

 
4. Fastsetting av møtetidspunkt 
Enige som foreslått over. Ca hver tredje tirsdag i måneden. 

 
5. Trafikk 
Mottatt brev fra Frogner bydel hvor vi kan komme innspill til trafikksikkerhetstiltak. Mariam har 
for øvrig vært på saken om skilting av bussholdeplasser. Vi spiller inn de forholdene som ble 
nevnt på forrige møte. Tredje trinn fyller inn innspillene og sender inn til Bymiljøetaten.  
 

6. Strømming fra klasserom 
Som nevnt har Osloskolen konkludert med at dette er vanskelig å få til da det fordrer samtykke 
fra alle de involverte. FAU ønsker å ta dette videre FUG og KFU for spørsmålet om tolkning. 
Sigrid sender mail til disse to. 
 
Vi ber for øvrig om en oppdatering fra ass rektor om hva som forventes av elever – og fra skolen 
dersom elever er fraværende, men arbeidsføre. 
 

7. Brillestøtte 
Mindre støtte til briller for barn. Blindeforbundet kjører en kampanje hvor FAU blir gjort 
oppmerksom på dette og vi slutter oss til denne kampanjen #labarnse.  
 
 



8. Halloween 
FAU oppfordrer foreldre til å være påpasselig med at ingen blir utelatt fra feiring dersom man ikke lager organisert 
opplegg klassevis. Vis hensyn når det kommer til smittevern. 
 

9. Julegrantenning 
Vi kan uansett sette opp juletre selv om ikke folk kan samles. FAU ved 1 og 5 klasse får kontaktinfo til bestilling. Kan 
evt lage et digitalt opplegg for tenningen. 
 

10. Eventuelt 
Henvendelse fra forelder med barn i AKS hvor AKS ikke lenger kan hjelpe til å organisere 
aktiviteter som koster penger, bla skiskole. Presisert av Utdanningsetaten i eget brev. Prinsippet 
er forståelig, men det kan vel også gå utover ressurssvake familier som vil få enkelte aktiviteter 
støttet uansett.  Alle er også enige om at det å få gjennomført aktiviteter i AKS-tiden er nyttig. 
Hvordan kan dette organiseres uten å stride mot regelverket? Vi stiller dette spørsmålet til rektor 
til neste gang som AKS sin øverste leder. 
 
FAU-leder har vitnet i saken mot BaneNor etter Filistadulykken. Skolen skal for øvrig følge opp 
det BaneNor har lovet ift å informere om farene rundt strøm ved jernbanen. Dette skal gjøres i 
de ulike klassene.  
 
Neste møte på Teams 17.november kl 18. 
 
 

 
 


