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Referat fra FAU møte 09.03.22 

Oppmøte: 

Klasse FAU REP Merknad Oppmøte  

1A Kristin Fjelnseth Wold   Ja 

1B Richard Lees   Ja 

1C Hilde Bunæs   Ja 

2A Line Flatebø   Ja 

2B Therese Riis Haugom  Ja 

2C Marte Myhrer-Hoaas   - 

3A Melih Egemen Yavuz   Ja 

3B Kristin Fjelnseth Wold  Ja 

3C Tord Songe-Møller   - 

4A Camilla Sekse  Vara. Anders Fjellvang.  Vara 

4B Ida Marie Kjellsen  Ja 

4C Marius Molaug / Matthew Ross  - 

5A Cato M. Aalmo   Ja 

5B Torkel Westgaard   Ja 

5C Kristin Brenna   - 

6A Bjarne Rålm   Ja 

6B Linda Hansen Belseth  Ja 

6C Maja Helene Lunde  Ja 

7A Synøve Granly Macrae   - 

7B Knut Tomas Dalen   - 

7C Maria Skundberg   Ja 

I tillegg stilte rektor Sverre Andenæs.  

1.a) Rektor orienterer 

Etterlengtet fellesskap: Rektor viste bilder fra fellessamling i aulaen. Godt å se alle barna 

samlet i aulaen. 5.trinn hadde forberedt digital samling, men holdt fysisk forestilling for de 

andre trinnene siden det ble åpnet opp for det. Etterlengtet fellesskap og nye opplevelser for 

de tre yngste trinnene som nesten ikke har opplevd dette før.  

Vanlig drift etter Covid: Skolen er nå i vanlig drift, vanlige aktiviteter, vanlige læringsarenaer 

og gruppeinndelinger. Fortsatt utfordringer med fravær, tidvis mange voksne (og barn) borte, 

men rektor opplever det som gradvis tilbakegang til «normalt» influensa-nivå. 

Vikarsituasjonen er prekær i hele Oslo, det er få vikarer å få tak i. Spesialundervisningen 

lider også under dette. Stort sett har det gått brukbart bra. Rektor rapporterer om intense 

arbeidsøkter på alle trinn frem til påske. Rutiner er satt, målene er i gang med å bli nådd, alle 

er i gang med å fullføre målsettingene før året er omme.  

Noen ekstra koronamidler til 5.-7.trinn har blitt til elevkantine (ønske fra elevrådet). 5.trinn 

har en dag, 6.trinn har en dag og 7.trinn har to dager i uken. Kokken Christian er ansatt for å 

lage varmmat til elevene, på vanlig «kjøkken-AKS»-vis. Det er tenkt at dette skal bli et slags 

cafétorg for de eldste elevene. Foreløpig er elevene veldig fornøyde.  
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IKT-prosjektet (2022-2024): nærmer seg startgropen. Oppstart uke 18. Det blir gjennomført 

trinnvise oppstartsmøter før det settes i gang. Det vil gå over en 4- ukers periode og så 

evaluering etter denne perioden. Ipad for 1.-4.trinn, PC for 5.7.trinn. Utstyr til bruk både på 

skolen og hjemme. Logistikk med skolevei og oppbevaring frakt i sekken er utfordringer 

skolen arbeider med. Det kommer til å komme avtale med foresatte om bruk hjemme, 

foresatte må ta ansvar for digital enhet hjemme (erstatningsansvar inntil 5000, det vil være 

dialog med skolen om uhell etc, men avtalen belyser viktigheten av å ta vare på tingene). 

Trinn1 består av opplæringsprosjekt i uke 18-21. Evaluering i uke 22. FORMS 

(undersøkelse) for lærere, elever og foresatte. Evaluere veien videre. Trinn 2: planlegging i 

august, og oppstart ved skolestart. Det tas opp spørsmål fra foreldre om skjermbruk og 

grenser. Skolen vil være i dialog med foresatte og gjøre vurderinger etter erfaringer.  

Rektor viser frem oversikten over fag- og timefordelingen til skolen (rektor sender dette). 

Denne baserer seg på nasjonal fag- og timefordeling. Det foreligger minimumstall for ulike 

fag gjennom et skoleår. Godlia ligger nå på 5700årstimer/minimumstallet ifølge nasjonal fag- 

og timefordeling er 5310 årstimer. Osloskolen legger inn litt ekstra timer. Temabasert 

undervisning kan gjøre at man får mer bolkvise perioder med mer/mindre av noen fag. 

Skolen har refleksjoner og vurderinger rundt timefordelinger før hvert skoleår.  

1.b) Spørsmål til rektor 

Gym og Fysak (Fysisk aktivitet)  

Foreldre opplyser om nye anbefalinger fra Helsedirektoratet om at barna trenger mer fysisk 

aktivitet og mindre skjerm. Spørsmål fra 6.trinn. Foreldre har spørsmål om barna bare står og 

snakker sammen under fysak. Rektor svarer at det skal være et opplegg og barna ikke skal stå 

og henge. Fysak er på 5.-6.trinn. De har ikke tilgang på Oppsal arena, så fysak foregår på 

skolens område. Nå i denne perioden har det vært vanskelig å få gjennomført uteaktivitet på 

skolens område på grunn av is/fare for å skade seg og vikarer etc. Det skal normalt være et 

opplegg som de skal gjennom. Kroppsøving/Gym er på alle trinn og foregår i gymsal.  

Ønske om å få til en del kulturelle aktiviteter ved tilbakeføring til normal skolehverdag 

Oppfordring til skolen om å bruke den kulturelle skolesekken og andre tiltak da det over lang 

tid har vært «kulturell tørke». Rektor oppgir at nå er musikk/sang/teater/dans i gang og at den 

kulturelle skolesekken har strukket seg langt også i covid-perioden. Barna gleder seg til å 

komme i gang med sosiale og kulturelle aktiviteter. Rektor oppgir at han tar oppfordringen.  

Spørsmål om hvordan skolen snakker med barna om krigen i Ukraina om 

omsorg/respekt/atomfrykt etc 

Det viktigste skolen arbeider med er å skape det trygge samtalerommet, der det skal være 

trygt å si hva man tenker på. Barna kommer frem med det de tenker på og det tas tak i og 

snakkes om. Det kommer en del felles ressurser fra utdanningsetaten etc om hvordan det kan 

være lurt å formulere seg/hente god medieinformasjon. Disse ressursene bruker skolen aktivt. 

Skolen bruker NRK Super, kontrollert og godt forklart for barn. Rektor oppgir at skolen tar 

tak i hendelser som skjer i nærmiljøet og verden for øvrig fortløpende.  
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Oppfølging fra saken på 1.trinn om kjønnsfordeling og videre spørsmål om 

omrokkering på klassene 

Det har vært mange foreldre og barn på første trinn som har vært bekymret på grunn av uklar 

informasjon fra skolen angående tilbakeføring til normal skolehverdag med samarbeid på 

trinnet og utprøving av hospitering for enkelte elever. Rektor informerer om at riktig 

saksgang ikke har vært fulgt og at barn har blitt spurt om å hospitere i andre klasser med 

mulighet for klassebytte før foreldrene ble informert og spurt. Rektor sier dette ikke skal skje, 

at det er beklaget overfor foreldrerepresentanter og gjennomført møter på trinnet. Det 

kommer skolemelding til hele trinnet i etterkant av møte med foreldrerepresentantene med 

mer tydelig info til alle på 1.trinn.  

Økonomi: Rektor informerer om at IKT-prosjektet og leirskolen gjør store innhogg i 

driftsbudsjettet. Skolen investerer 1.9 mill. på IKT-prosjektet, de får rentefri finansiering i 4 

år, bruker 350 000 kr av driftsbudsjett i 2022, over 500 000kr blir tatt fra de neste tre årene. 

Leirskolen koster også skolen 350 000 kr årlig. Dette er store kostnader for skolen, rektor 

opplever at dette er utfordrende. Skolen får dekket 3 dager, men må koste resten selv og dette 

må tas av andre driftsmidler. Tidligere måtte foreldrene dekke nesten 70 - 90 000, nå skal 

skolen dekke dette, men det er en stor belastning i skolebudsjettet. Foreldrebidraget er  

avviklet fordi det skal være gratis for barn å gå på leirskole.  

FAU tar initiativ til anonym spørreundersøkelse for å avklare innsamlede midler på gjeldende 

trinn. Dersom FAU ikke klarer å donere noe til skolen vil det gå ut over skolens 

driftsbudsjett. 6. og 7. trinn må gjennomføre spørreundersøkelse og se om hva foreldrene 

bestemmer om pengene på trinnkontoene.  

2. Åpen kveld 

Neste åpen kveld er planlagt 22.3 (1.-4. trinn) og 29.3 (5.-7. trinn) kl. 18.  

Info fra gruppa:  

Det er kommet mange fine og konstruktive tilbakemeldinger fra elevrådet. Noen av 

tilbakemeldingene er viktige med tanke på videre drift av åpen kveld og en del av ønskene er 

mulige å imøtekomme. Det er fint at elevene gir gode tilbakemeldinger og FAU ønsker å 

prøve å imøtegå det som er mulig. 

1.-4. trinn hadde tilbakemeldinger om at glowsticks var gøy, tilbakemelding om at det ikke 

var nok kake til alle, ønske om Halal pizza og mer brus. Men ellers generell tilbakemelding 

om at åpen kveld var gøy.  

5.-7. trinn tilbakemelder at de opplevde at de voksne ikke hjalp til nok, og ber om at de 

voksne må følge mer med og følge opp. De bad om flere spill, tilbakemelder om kø ved de 

mest populære spillene. Ønske om lotteri og ønske om mindre mobilbruk. De eldste hadde 

også ønske om ansiktsmaling.  

Åpen kveld-gruppa forteller at det skal være forestilling på neste åpen kveld – «verdens 

verste show». Gruppen har også prøvd å beregne bedre mat. Gruppa vil følge opp at de 

voksne må få beskjed om å følge mer med og være med elevene. Det vil bli tatt en prat med 

vakter slik at det er trygge voksne rundt.  



 

 

               C2 - Restricted 

Åpen kveld-gruppa har skrudd opp maksprisen og oppfordrer alle til å minne alle om å 

vippse. Det skal fortsatt være valgfritt beløp, men viktig at de som har mulighet til å bidra 

gjør det og at det ikke glemmes da midlene går til 17.maibusser. Avtales at vi må få plakaten 

ut på skolemelding, med påminnelse om vipps. Alle klassekontakter har ansvar for å 

informere klassene og få inn vakter og kakebakere fra alle klasser. Oppfordrer 

klassekontakter til å minne foreldrene om vipps også.  

Alle kan donere spill/biljard/kortstokker/ordspill etc til FAU slik at det kan brukes på åpen 

kveld. Det kommer innspill til gruppen om muligheter for å leie inn biljard/banke på frosk 

etc, men understrekes at det er behov for overskudd fra åpen kveld for å koste busser til 

17.mai.  

3. 17.mai:  

4.klasse er ansvarlig for 17.mai-frokost. FAU-repr for 4.trinn må ta tak i dette og starte 

planleggingen og delegere ut oppgaver til foreldrene fra 4.trinn. Oppgaven består 

hovedsakelig i å møte på skolen og lage frokost. Frokost foregår på skolen og skolen leier inn 

buss for frakt til 17.maitog i byen. Det er detaljerte erfaringsnotater i drop-boksen til FAU. 

Der ligger dokumenter med tidligere erfaringer, ranselpost, vaktmesterbrev, huskeliste etc. 

4.trinn må passe på at det blir nok mat og ordne med påmelding.  

Det tas opp at det må sjekkes opp hvor mange klasser som skal være med til byen. 1.klasse 

blir ikke med i toget i byen.  

4. Sommerfest:  

Det meldes inn om at Marianne Brill har samlet komite for sommerfest, som arrangeres av  

5.klasse. Cato har snakket med henne og planleggingen er i gang.  

5. Eventuelt:  

Det er ikke gjennomført valg til driftsstyret. Dette må tas ved neste FAU møte.   

Rydding av FAU-rom: gjennomføres 15.3 kl. 18. Hilde, Richard og Torkel stiller. Alle i 

FAU som har mulighet kan komme da.  

 


