
Referat fau-møte 02.04.20 
 

Møte gikk på videokonferanse pga FHI sine regler under Koronakrisen.   

Tilstede: Fau-representanter – Anna 6.trinn, Anica 4.trinn, Anja 7.trinn, Violetta 2.trinn, Vibeke 

3.trinn, Kristin 4.trinn, Barda 7.trinn. Fra skolen Solvor Rektor og Solfrid leder AKS. 

Referent: Anna Nilsen 

Solvor informerer: Status hjemmeskole og veien videre. Det har gått snart 3 uker og etter forholdene 

så er skolen veldig fornøyd med gjennomføringen så langt. Det har vært en stor læringskurve for 

lærerne og elevene (og foreldre) for å få dette til å gå. Lærene har jobbet mye, mer enn de normalt 

gjør for å sette seg inn i nye systemer og lage undervisningsopplegg som passer for alle elever. De har 

nå fått på plass gode rutiner og har en god flyt i gjennomføringen av undervisningen. Det er 400 

elever som har hjemmeskole. Skolen har åpent, og eget opplegg for de elevene som har foresatte i 

samfunnskritiske jobber. Det er 10 elever som er på skolen.  

Skolen har lagt opp til 2-3 økter i tillegg til en spisepause og fysisk aktivitet. Elever med spesielle 

behov får ekstra oppfølging hver dag. Elever som synes det har vært for lett og ønsker flere 

utfordringer har fått opplegg de kan bryne seg på uten problem.  

Pr.dd vet ikke Rektor om når skolen åpner igjen. Det er ny informasjon fra FHI ang dette i starten av 

uke 15. Rektor informerer fortløpende når det kommer informasjon fra myndighetene. Det er det 

skole og foreldre skal forholde seg. Om det blir noe annet for Oslo vet vi ikke enda. Det er det 

byrådet som avgjør.  Det er noen som er svært redde for korona, og frykten for dette gjør at enkelte 

barn ikke har fått vært ute i frisk luft på over to uker, dette er bekymringsfullt. Det er ikke farlig å gå 

på tur i skogen med trygg avstand eller sykle seg en tur.  

Skolen har to teammøter i uken med samtlige lærere, der blir ulike scenarier diskutert og det blir 

planlagt undervisning for de ulike scenarier. Om skolen skulle åpne etter påsken, (onsdag uke 16) vil 

de bruke hjemmeskoleplanen for den uken.  

Fra uke 17 vil det bli lagt opp til at elevene skal jobbe med læringspartner. Rektor understreker 

viktigheten av nettvett, mange elever holder sosial kontakt på teams på chat. Følg med på hva som 

skjer der.  

Fau ønsker at det blir snakket mer om Korona i klassen, mange er veldig redde og tror at de skal dø 

om de blir forkjølet. Ja det er et farlig virus, men heldigvis blir de aller fleste helt friske, og det er 

svært få barn som blir syke.  

Kamera på skolen er endelig på plass, det er skal gå på automatisk når AKS er ferdig 17.00. Skolen 

håper dette vil bidra til å få en slutt på hærverket som har vært på skolen på kvelder og i helgene.  

Ass. Rektor har gått av med pensjon 1.April. De jobber med stillingsutlysning som skal være klar i 

neste uke, de håper å få på plass ny ass. Rektor til 1. August. Inntil ny ass. Rektor er på plass så har 

Solvor tatt over oppgavene til ass. Rektor.  

FAU er kjempeimponert over innsatsen skolen og lærerne har klart å få til på kort tid. Å få alt snudd 

opp ned på alt over natta, i tillegg til gode opplegg er imponerende!  

 



 

Solfrid informerer fra AKS: Det er et åpent samarbeid sammen med skolen for å få til et godt 

opplegg til de elevene som er på skolen. De fordeler seg i ulike rom, med maks 2 elever i gruppe 

pr.rom.  

AKS har laget en kjempefin hjemmeside som er verdt å følge. Der poster de aktiviteter som hele 

familien kan følge, også for de som har barn som er eldre enn AKS-alder.  

AKS har jobbet med faglig påfyll og utvikling av nye planer. De jobber også med innmelding av 

høstens førsteklassinger.  

HUSK: INGEN BETALING AV OPPHOLD MENS SKOLEN ER STENGT! 

FAU 

17. Mai – Utdanningsetaten jobber med alternativt barnetog, ordinært barnetog er ikke lagt helt 

dødt enda, det vet de mer i uke 15. Leder av 17. mai-komiteen i Oslo har vært i dialog med NRK for å 

ha en egen sending med ulike innslag fra alternativ feiring. Flaggheising og taler digitalt er noe de 

diskuterer. Skolen bruker tradisjonelt sett å øve på tog og flaggborg i lang tid for at dette skal sitte til 

barnetoget. Det kan bli litt problematisk å kaste seg rundt på kort varsle for å stille opp til barnetoget 

i byen. Det kan også være enkelte kvier seg til å dra ned til sentrum med tanke på smitte og folk står 

tett i tett. Et alternativ er å dra i gang et lokalt tog sammen med Bjørndal Skole her på Bjørndal i 

stede for å reise inn til byen. Dette kun om det blir aktuelt med tog fra FHI. Anna snakker med FAU 

på Bjørndal Skole. Status på 17. mai får vi vite mer i uke 16/17.  

Tradisjonelt så blir 17.mai arrangementet på Bjørndal arrangert av 6.trinn frå begge skoler. FAU på 

Bjørndal og Seterbråten rakk å ha et planleggingsmøte før alt stengte. Vi har hatt litt dialog og 

avventer litt inntil vi vet mer. Vi har allerede avklart ansvar for de ulike roller, vi har fått tak en god 

del premier til lykkehjul osv, men har satt mer «sanking» av premier på vent til vi vet mer.  

Det er litt trist for 6. trinn om de mister muligheten til å tjene inn penger til ballet. Om det ikke blir 

17. mai er FAU i dialog med Bif om å ha stand med loddsalg på PM-cup i september.  

Sommerfesten 

Vi planlegger sommerfesten som normalt. Det er over 2. mnd til så vi håper at verden er litt mer 

normal igjen til den tid.  

Sommerfesten er satt til tirsdag 16. juni 18.00. Vi følger vanlig opplegg. Anica finner fram oppskriften 

frå tidligere år. FAU fikk en god avtale med REMA Bjørndal i fjor, vi satser på det samme i år. FAU 

sjekker mulighet for å leie partytelt hvis det blir regn. I fjor var det ganske kaotisk inne pga dårlig vær. 

Sukkerspinn og popcornmaskin kan leies av frivillighetsentralen. 6.trinn får ansvar for disse.  

HUSK: SKOLEN HAR ANSVAR FOR LYDANLEGG OG SCENE.  

Neste møte: Det blir satt opp et ekstraordinært møte pga 17 mai uken etter påske. (onsdag eller 

torsdag i uke 16)  

Det vil bli ordinært møte siste tirsdagen i april. 28.04.20 kl. 18.00. Enten på video, eller i AKS kantina 

om skolen er åpnet igjen.  

 


