
Referat fau 22.04.20 
Ekstraordinært møte pga oppstart av 1-4.trinn og 17.mai.  

Tilstede: Anna 6.trinn,Amina 6.trinn, Anica 4.trinn, Vibeke 3.trinn, Kristin 4. trinn, Linn Beate 1.trinn.  

Solvor og Solfrid. 

Referent: Anna Nilsen 

 

Solvor informerer:  

17.MAI – Begrenset hva skolen kan gjøre i henhold til FHI sine retningslinjer. Det vil bli flaggheising 

og taler fra elevrådet vil bli streamet. I år skal flaggheisingen i utgangspunktet være på Bjørndal 

skole. Rektor har dialog med Rektor på Bjørndal hvordan skolene på Bjørndal løser dette praktisk i år. 

Skolen pleier å ha 17.mai-tema på skolen. Det er mulig det blir små filmsnutter fra skolen. AKS pleier 

normalt å ha temafest rundt 17.mai, og vil gjøre dette i år også, men med gode hygienetiltak.  

NRK og 17.mai-komiteen i Oslo er interessert i å se hvordan 17. mai blir feiret rundt omkring.  

Oppstart 27.04.20 – NBU, AMU har hatt beredskapsmøte med gjennomgang av alle rutiner og 

veilederen fra FHI for å ha alt klart og alle rutiner på plass til oppstart. Det har vært personalmøte 

med ansatte frå 1-4.trinn der de ansatte har fått grundig gjennomgang av alle rutiner og alle ansatte 

har satt seg godt inn i veilederen.  

Største bekymringen nå er om det skulle bli flere ansatte som blir syke av ordinær sykdom, noe som 

ikke er uvanlig på denne tiden av året. Det er ikke heldig å ta inn vikarer pga smitterisiko, skolen 

ønsker å ha en stabil ansattgruppe som har sine faste elever for å redusere risikoen for smitte.  

Barna blir delt inn i maks 15 pr.gruppe. De vil ha samme lærer og assistent gjennom dagen. 

Skoledagen vil være fra 08.30-13.30. AKS er åpen fra 08.15-15.30. 

Det er sendt ut melding til foresatte 23.04.20 der all info står.  

Kontakten mellom barna skal begrenses, det er ikke lov å klemme, ta på osv, men de som trenger det 

får trøst hvis det skulle skje noe.  

Skolen har høyt fokus på hygiene, det er ingen andre enn klassen og læreren og assistenten som skal 

benytte klasserommet. Alle rom, utsyr og flater blir vasket og desinfisert etter skoledagen. 

Toalettene blir vasket og desinfisert flere ganger ila dagen.  

Skolegården vil bli delt inn i soner der de ulike trinnene skal være, det er ikke lov for et annet trinn å 

være i en annen sone enn sin egen. Skogen bak skolen vil også bli delt inn i soner. Ballspill vil ikke bli 

lov i skoletiden, lekeapparatene er ikke lov til å bruke i friminuttene. Lærer og assistent har 

inspeksjon sammen sin gruppe elever og ikke på tvers av gruppe eller trinn. De vil ha en 

aktivitetsbank med ulike leker som egner seg ute i friminutt.  

Skoledagen vil bli del inn i tre økter hver dag hvorav en økt skal være ute. En dag pr.uke skal elevene 

ha uteskole, ulik dag for trinnene. Når det er uteskole vil elevene få utdelt antibacservietter og lærer 

vil ha med antibac. Ellers er det høyt fokus på skikkelig håndvask hver gang man kommer inn i 

klasserommet, før og etter måltid etc.  

Utsyr skal ikke deles! Barn som har glemt blyant får låne av lærer, denne blir da liggende på pulten til 

eleven. Elevene skal sitte en og en i klasserommet, gruppearbeid vil kun bli mulig via Ipad.  

Hvis det blir lekser, så er dette minimalt og disse vil være digitale. Alle bøker skal bli igjen på skolen 

etter endt skoledag. Det er kun Ipad, matpakke, drikkeflaske som skal være med til/fra skolen.  



Det vil dessverre ikke bli noen førskoledag i år.  

AKS ansatte følger de gruppene de er sammen med i skoletiden. AKS vil være mye ute. Inneleker vil 

bli vasket og desinfisert hver dag. AKS følger samme veileder som skolen. Det vil bli uteskole en dag 

på AKS. Det vil ikke bli mulighet for matservering pga hygiene, de som har barn på AKS må derfor 

huske ekstra matpakke.  

Kommer ukebrev på fredag.  

Foreldre har ikke mulighet til å følge barna lengre enn til porten.  

4B vil få igjen svømmingen de tapte til høsten om svømmehallene er åpne igjn.  

Det er usikkert når 5-7 trinn kommer tilbake, det blir sendt ut info straks Rektor vet noe  

 

FRA FAU 

17 MAI – Samarbeider med Bjørndal skole og korpset om å finne en digital løsning på underholdning 

som alle på Bjørndal kan benytte seg av. Ingen ting er bestemt enda. Representanter fra komiteen 

skal møtes 23.04.20 

 

Det vil bli et nytt møte i FAU nærmere 17.mai for status og å høre hvordan oppstarten til 1-4.trinn 

har vært.  

FAU og Rektor har løpende kontakt ved utvikling av situasjonen.  

 


