
Referat FAU møte 13.05.2020 
Tilstede: Anna 6.trinn, Anica 4.trinn, Kristin 4.trinn, Vibeke 3.trinn, Kristine 2.trinn, Barda 7.trinn 

Solvor og Solfrid. 

Referent: Anna Nilsen 

 

Solvor informerer:  

Oppstart 1-4.trinn: Har gått veldig bra, noe fravær pga foreldre/familie i risikogruppen. Totalt 15 

barn, legeerklæring er på plass.  

Veldig flinke til å holde avstanden.  

Oppstart 5-7.trinn: Godt oppmøte. God stemning blant elevene, glade for å se hverandre igjen. 

Veldig godt å ha fulltallig skole igjen. De største elevene kan glemme seg litt ved å holde hender osv, 

men kommer på det kjapt. Veldig flinke til å overholde god håndhygiene.  

Husk at søsken skal ikke hente på AKS. Elevene skal gå rett hjem etter skolen, og skal ikke leke i 

skolegården etter skoledagen er over.  

Lærerne er ikke mer fysisk på skolen enn nødvendig. Skolen har avholdt første personalmøte i 

gymsalen med god avstand. Det var veldig godt forpersonale å møtes fysisk framfor møte over zoom.  

Skogen skolen bruker til uteskole er delt inn i soner, og hver klasse må booke seg inn for å unngå at 

flere klasser eller kohorter møtes på samme sted.  

Utviklingsamtaler vil bli mer ad hock og det vil skje via teams, da må eleven være pålogget sammen 

med foreldre. 7.trinn får skriftlig vurdering med hjem.  

FAU er kjempefornøyd med hvordan skolen og lærerne har omstilt seg hele prosessen gjennom 

koronaen. Først stenging og hjemmeskole, deretter skole der de følger veilederen på en meget god 

måte.  

Solfrid informerer: 

AKS: 90 av 167 barn er på AKS, de elevene som går på AKS går sammen med andre elever i sin egen 

kohort. Dette er svært ressurskrevende da klasserommene er lite egnet for AKS-aktiviteter. AKS har 

hatt mye uteaktiviteter og nå har de endelig åpnet for å åpne opp for lek i lekeapparatene.  

AKS vil ha egen 17.maifeiring der barna er i sine egne kohorter.  

Onsdag før kristi himmelfartsdag stenger AKS 15.00. Fredag 22 mai er det skolefri, egne kohorter for 

de som skal på AKS fredag 22. mai.  

SommerAKS er under planlegging, det vil ikke bli aktiviteter som krever kollektivtransport. Det blir 

fokus på lokale aktiviteter.  

Skolestarterne får ikke komme på besøk enda pga smittevernregler.  

Maifaktura for AKS kommer med trekk på beløp som er betalt inn for mye fra mars.  

 

 



17.mai 

Pga korona så er det lov med max 50 pers på et arrangement og dette gjør det vanskelig å arrangere 

noe stort. Det vil være digital flaggheising på Bjørndal skole. Det er to talere fra 7.trinn fra hver skole. 

Disse talene skal streames på hjemmesiden til skolen og på Det skjer på Bjørndal på FB.  

Fredag før 17.mai vil 7.trinn gå en lokal flaggborg, bilder og film av flaggborgen kommer på 

hjemmesiden til skolen, og på FB.  

Barnetrinnet tegner tegninger til kongefamilien. Fanen til skolen skal ned på slottsplassen til 17.mai 

for felles faneborg fra alle barneskolene i Oslo.  

6.trinn på Seterbråten og Bjørndal skole har virituell kafè, lodd og en rebusquiz lokalt på Bjørndal. 

Har fått tak i flotte premier.  

Korpset ønsker å få leie lokaler på skolen for instruktørtimer. Pr dd er ikke dette mulig pga 

hygienekrav.  

 

Det diskuteres muligheten for et ball for årets 7.trinn i uke 33.  

Driftstyremøte er 22.mai 

Neste FAU-møte er 26.mai 18.00  

 


