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1. Velkommen til FAU og presentasjon 
● Presentasjon ved opprop 
 

 

2. Rektor informerer 
Midlertidig rektor dette halvåret, mye pent å si om skolen og lærerne. 

 
Korona-situasjonen: 
● Planen er å holde skolen åpne med de tiltak som til en hver tid er nødvendig. Skal  mye til at hele 

skolene blir stengt nå. Må regne med at denne situasjonen varer en god stund, og planlegge for det. 
● Personalrommet åpnet igjen, men fortsatt god avstand. Holder klasser og lærere adskilt slik at ikke 

hele skolen må stenges hvis noen blir syke, også på aks og buss. 
● Elevene er litt lei, men stort sett flinke og det går etter forholdene greit. Tørre hender mindre problem 

nå. 

 



● Busselskapet mener det er liten fare for at selskapet rammes av den pågående bussjåførstreiken. 
Skolen planlegger likevel for evt kriseløsning hvis vi ikke kan benytte buss til Vollebekk i en periode. 

● Teltturer for to klasse er utsatt til juni. 
● Kroppsøving foregår fram til og med mandag etter høstferien i vår nærmiljø slik at kollektivreiser 

unngås. 
● Busstransport for ungdomsskoleelever fra Bygdøy er utfordrende nå. Skolen har sett på muligheter 

for å tilpasse skoletid eller få en egen bussløsning, men har ikke kommet noen vei. Oppfordrer FAU til 
å være med og løfte ønske om buss inn i driftsstyret. 

● Oppfølging av elever som er hjemme, men friske nok til skolearbeid: Ikke mulig å streame vanlig 
undervisning. Det er ikke lov i Osloskolen å streame undervisning med elever til stede. Kun lov for 
lærere å evt streame/filme seg selv. Men vi forventer generelt at det er tydelige planer pr uke og dag 
tilgjengelig digitalt, slik at det er mulig for elever å holde tritt hjemmefra. Ruseløkka jobber nå med å 
få alle skoler på samme platformer slik at digital hjemmeundervisning skal fungere best mulig. 
Digitale opplegg for 1-3 tinn på showbee, for 4-10 trinn skal teams benyttes. 

 
Nytt bygg: 

● Bygget er klart for møblering på vårparten, pt. 29 dager forsinket i forhold til opprinnelig plan. Det 
er nok ikke lengre realistisk at barneskolen flytter inn ved påske, men det er ikke utelukket at 
noen trinn kan flytte inn før sommeren. Planlegger for full bruk av bygget med alle klasser inne fra 
skolestart i august. 

● Sikter mot at utearealene skal bli klare slik at det er mulig å feire 17. mai i den nye skolegården. 
Skolen er svært tydelige overfor utdanningsetaten på at dette er viktig for oss. Oppfordrer til å 
følge opp dette også i driftsstyret. 

● Sikter mot at utearealene skal bli klare slik at det er mulig å feire 17. mai i den nye skolegården. 
Skolen er svært tydelige overfor utdanningsetaten på at dette er viktig for oss. Oppfordrer til å 
følge opp dette også i driftsstyret.  

 
Klasselister:  
● Vi har nå en løsning for klasselister i skolemeldingsappen, der hver enkelt kan gå inn og godkjenne 

hvilken informasjon som skal vises for eleven. Skolen informerer om dette på alle foreldremøter. Se 
vedlagt informasjon med brukerveiledning.  
 

3. Kommentar til oppfølging av elever som må bli hjemme 
● FAU representant for 10-trinn viste til at strømming av undervisning blir brukt i høyere utdanning, at 

det finnes tekniske løsninger som kan utelukke lyd fra elever og at det kan spare lærerne for 
dobbeltarbeid. Ettersom beslutningen om å ikke tillate strømming fra Osloskolen er tatt i 
utdanningsetaten og spørsmål til bestemmelsen må rettes dit. FAU tar dette temaet opp igjen på 
neste møte.  

 
4. Arbeidsfordeling 
 
● Vi prøver å ha en fast fordeling med følgende ansvarsområder:  

1. og 5. trinn ha ransvar for julegrantenning 
2. trinn har ansvar for kontakten med AKS 
3. trinn har ansvar for å følge opp trafikk og skolevei 
4. trinn har ansvar for kafe 7 servering under teknolgi- og designuken.  
5. trinn har ansvar for kontakt med rufus (og julegrantenning) 
6. trinn har ansra for 17. mai-feriring.  
7. -8. trinn har hatt ansvar for å forsøke å lage telfonkatalog, kan vurdere til neste møte om det fortsatt er 

behov. 



9. trinn har ansvar for natteravn og for å skaffe vakter til 10. klasseballet 
10. trinn har ansvar for arrangerer ballet for 10. klasse.  

 
5. Eventuelt 
 
Mye biler / stygg sykling ved bussholdeplassen på Skillebekk. Kunne vært greit med et 
«skolebarn-skilt». Representantene fra 3. klasse tar kontakt med trafikketaten.  
 
Klasselister for FAU-representanter: FAU-representantene skal få fullstendige lister fra skolen, 
men har ikke lov å dele disse videre. Hvis du er FAU-representant og ikke har fått liste, så ta 
kontakt med skolens administrasjon.  
 
Omvisning i nytt bygg: FAU ber skolen om å få komme på befaring i nytt bygg når det blir klart 
nok.  
 
Vennegrupper: FAU oppfordrer skolen til å ta opp temaet vennegrupper på foreldremøtet i 1. 
klasse. Det er fortsatt adgang til å ha slike grupper for elever i samme klasse innenfor 
smittevernreglene slik vi forstår det.  
 
Halloween: blir vel neppe gatefest i år, og neppe tilrådelig å gå knask eller knep med dagens 
smittesituasjon, men barna har antakelig likevel store forventninger. Kanskje lurt om alle klasser 
snakker om det på foreldremøter osv så man har en felles oppfatning av hva som er et fornuftig 
opplegg.  
 
 
 

 
 


