
FAU-møte 26.05.20 
Tilstede: Anna 6.trinn, Anica 4.trinn, Amina 6.trinn, Beate 5.trinn, Anja 7.trinn, Kristin 4.trinn, Violetta 

2.trinn, Vibeke 3.trinn. 

Solvor 

Referent: Anna Nilsen 

 

Solvor informerer: 

Koronaskolen går bra, det kommer en ny veileder som åpner for større grupper så lenge reglene med 

minst 1.meter og god håndhygiene holdes. Dette gjør at det blir frigjort flere lærerressurser og det 

blir mindre sårbart ved evt sykdom. Nye veilederen tilater også mer bruk av uteleker, f.eks nå er det 

lov med ballspill, bøtter og spader osv.  

Skolen får lov til å ha utleie igjen, men dette må foregå i et rom elevene ikke bruker. Pr.dd er dette 

gymsalen. Skolen skal ikke belastes for ekstra vask ved utleie. Det er ansatt en ekstra vaskevikar da 

de har lang større vaskeoppgaver enn tidligere.  

Det er veldig positivt med lite smitte, det er ingen nye tilfeller i bydelen. Da kan det føles litt håpløst 

med rigide regler, men vi ser jo at det funker! 

Det er ansatt en ny assisterende rektor fra 1.august. Hun heter Frøydis og har lang erfaring fra skole 

og skoleledelse. Har vært leder på Groruddalen skole og inspektør på Kampen skole. Ass.rektor får 

ansvar for mellomtrinnet.  

Det er lyst ut en ny stilling som Helsesykepleier på skolen. Skolen håper helsesykepleieren er på plass 

til 1.aug.  

Det blir leirskole for 7.trinn i uke 34. Uteskole på Mesnali. Dette er en fin start på skoleåret for 

7.trinn. Det er satt opp foreldremøte for alle foreldre og barn på 6.trinn 16.juni.  

7.trinn får en egen avslutning torsdagen uken skolen slutter med mulighet for avspasering fredagen. 

Avslutningen vil være ute med værforbehold. Pga koronaregler vil det kun være mulig for foreldre å 

være tilstede, søsken, tanter, besteforeldre kan dessverre ikke komme. Det blir heller ingen 

servering. Skolen har en plan B hvis det blir dårlig vær.  

Det jobbes med sommerskole for alle trinn, Solvor kontakter Bif for å høre hvilket tilbud de ha, for å 

ikke gi akkurat det samme.  

 

Solfrid informerer:  

Det blir mye smågruppeaktiviteter på AKS med tett og fast voksenkontakt for tiden, i egen kohort 
eller sammen med samarbeidskohorten. 
  
Informasjon fra AKS: Sommerskolen til Utdanningsetaten er avlyst. AKS Seterbråten lager en 
alternativ sommerskole i uke 26. Det sendes ut informasjon og påmelding i morgen. 
Det blir AKS-Sommerskole hver dag uke 26 kl. 9.30 – 13.00. Tilbudet er til alle elever. Elever med 
heltidsplass kan være på AKS før og etter. 
Kurstilbud: 



-          Tekstil-o-rama: designe mønster og dekorere stoff, stofftrykk, marmorering og batikk 
  

-          Tennisskole: på Prinsdal tennisbane. Får låne baner og utstyr. Innføring i tennis 
  

-          Skogs-ninja: hemmelig skogsliv, lage egen kamuflasje og kodespråk, skattejakt og lage 
gapahuk 

  
-          Teaterkurs: Målet er å dramatisere et skuespill, som filmes. Man kan være skuespiller, 

danser, jobbe med lydeffekter og musikk. 
  

-          Fotballskole: Trene ballferdigheter, øve sentringer og lære morsomme øvingsaktiviteter. 
  

-          "Sphero"-kurs:  Robot programmering med robotballer og Kids-koding. Utforske 
læringsaktiviteter som er utviklet av nettverk. Tilbud til elever i 3. og 4. trinn. 

  
Mange elever pleier å være på Sommerskolen i uke 26. Vi håper dette kan være et attraktivt 
sommertilbud. 
Åpningstiden utvides til 7.45 – 16.15. Alle kjøkken på skolen rives nå i juni og skal pusses opp i 
sommer. Nå tømmes skapene og nå er det  skole i rommet AKS-kjøkkenet er. Det blir derfor 
matpakkemåltider ut juni. 
  
SKOLESTARTERE: Vi har dessverre ikke mulighet for besøksdag på AKS for skolestarterne med 
foreldre, pga rommangel smittevernsveiledningen. 
  
4. trinns AKS-elever avslutter nå sin AKS-russeperiode med russefest torsdag. De har laget 
russegensere, hatt russedåp og utfører et russeknuteoppdrag hver dag. Det skulle vært 
fellesaktiviteter med AKS-russ med Bjørndal, Klemetsrud, Mortensrud og Stenbråten. 
 

VALG av nye roller i FAU 

Anica fratrer som leder, Beate tar over ledervervet. 

Kristin går ut av FAU og fratrer som kasserer, Violetta tar over vervet som kasserer. 

Tusen takk til Anja og Barda som var på sitt siste FAU-møte! Vi ønsker dem lykke til på ungdomskolen 

(og tar helt sikker FAU med storm der)  

 

Vi fortsetter med møter siste tirsdagen i måneden 18.00  

Neste FAU-møte er tirsdag 25.08.20 18.00  


