
Møteinnkalling/ referat FAU – møte (23.01.2021) 
 

Tilstede: Anna 7.trinn, Beate 6.trinn, Linn-Beate 2.trinn, Vibeke 4.trinn, Fatha 1.trinn, 
Sumea 7.trinn, Sidra 5.trinn, Annam 1.trinn, Idil 3.trinn, Siama 4.trinn, Anica 
5.trinn,  

Møteleder: Beate Henriksen 

Referent: Anna Nilsen 

Ordstyrer: Beate Henriksen 

Tid: 18.00-20.00 

Sted: Teams 

 
 

Sak 
nr. 

Melder Agenda/referat Tid 

 Fast 
 
 

Informasjon fra skolen ved rektor og leder for AKS: 
(FAU ønsker at hjemmeskole blir et tema) 
Solvor informerer –  
Situasjon på skolen, hjemmeskole for 1-4.trinn også pga 
uoversiktlig smittesituasjon, i tillegg til ventilasjonsanlegg 
som er ute av drift. Flere ansatte er syke. Det er ikke nok 
ansatte til å gjennomføre for forsvarlig drift.  
Dette må søkes om hver dag til etaten, skolen håper på å få 
opp drift på 1-4.trinn fra torsdag uke 12.  
 
Det ser ikke ut til at skolen ikke er rammet av 
smitteutbrudd, de fleste er hjemme med vårforkjølelse.  
Skolen bistår smittesporingen. 
Smittesporingen er meget godt fornøyde med samarbeide 
med skolen, og har bidratt til å bremse utviklingen.  
Bydelsdirektøren, og bydelsoverlegen bekrefter at det ikke 
er utbrudd på skolen pr.dd.  
Oppfordrer til en rolig ferie for alle slik at vi holder 
smittenivået nede.  
 
5-7.trinn er på hjemmeskole på uke 2 nå. Man merker at 
elevene begynner å bli litt slitne og umotiverte på 
hjemmeskolen.  
Skolen og FAU har ikke fått tilbakemelding fra foresatte ang 
organisering av hjemmeskole.  
Alle med spes.undervisning får samtale hver dag av lærer og 
spes.ped. 
 
Etter påske er det sagt at skolene skal tilbake på rødt nivå, 
alle krysser fingrene for det.  
 

60 
min 



BB er på skolen, det samme er barn med foreldre som har 
samfunnskritiske yrker. Trinnene blir ikke blandet selv med 
få barn på skolen, hvert trinn er en kohort. 
 
FAU er imponert over hvordan ledelsen har håndtert dette. 
God kommunikasjon til foreldrene. 
 
Sommerskole – En av lokasjonene til sommerskolen er lagt 
til Bjørndal. Sommer i skogen. Turgjengen, 3.design og 
arkitektur. Frist 31.mars  
 
Minner om foreldreundersøkelsen. Frist 30.mars 
 
FAU fra 4.trinn – det mangler kontakt fra 4B. Ifølge 
klassekontakten har disse trukket seg. Rektor var ikke 
informert om dette.  
Denne utfordringen er mer spesiell enn normalt pga korona, 
og FAU har tro på at det bedring etter koronaen. 
 
Solfrid skal gå av med pensjon etter dette skoleåret.  
 

04/21 Beate Informasjon fra KFU. Se også: 
http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-a/  
Tips og råd i forhold til 17.mai 
Skolen skal kunne gi ut klasselister til FAU, for å få tak i 
foreldre til informasjon osv.  
Bekymring til etaten etter utskiftninger som skjedde i høst.  
Hvordan og hvorfor lage et skikkelig årshjul. Slik at vi 
enklere kan følge opp de faste gjøremålene gjennom et år.  

10 
min  

05/21 Fuseina Informerer om arbeidet til 17. mai komiteen så langt. Noen 
som har noen gode ideer? 
17.mai-komiteen har møte nå sammen med Bjørndal skole. 
Lederen sitter også i 17.mai-komiteen i Oslo.  
Blir en digital løsning i år også pga det er en usikker 
situasjon. Det blir vanskelig å planlegge når situasjonen er 
som den er. De jobber med å ha pop-up løsninger rundt 
omkring på Bjørndal så langt dette er lov.  
Det er ønskelig med flaggborg og evt tog sammen med 
toget på Bjørndal.  
Kan korpset dekke mer av Bjørndal enn normalt?  
 

10 
min 

06/21 Beate Samarbeid med Bjørndal FAU. Hvordan kan vi bli bedre? 
Hva kan vi gjøre annerledes? 
Opprette kontaktpersoner mellom FAU på Seterbråten og 
Bjørndal. Linn-Beate tar kontakt med Bjørndal skole. 
Vi må framsnakke nærskolen!  
Hva med å ha felles aktivitetsdager med begge skolene?  

10min 

http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-a/


Felles foreldremøte fra 6. trinn i regi av skolene? For å bli 
bedre kjent med foreldrene på Bjørndal, kanskje med 
barna? Innspill til Solvor.  
Mange barn på Seterbråten har familie på Bjørndal.  
Invitere klassekontaktene inn til FAU-møter, for å lage 
nettverk og grupper. Enklere å samarbeide på tvers.  
Husk vi er en bygd i byen.  
Lettere å ta initiativ når du er bedre kjent med andre 
foreldre på trinn.  

07/21 Beate Gjennomgang av årshjul til FAU. Hva har vi gjort? Hva skal 
gjøres? Settes på agendaen til neste møte. Alle går inn og 
leser på tidligere årshjul.  
Egen arrangementsgruppe med Bjørndal FAU til 
påskeverksted, juleverksted, disco etc.  
Beate tar kontakt med Nina og Stefan ang juniorklubben og 
disko.  
Husk å ta med i årshjulet når oppstarts/samarbeidsmøte 
ang 17.mai finner sted. Anbefalt feb/mars for å få god tid til 
å planlegge et godt arr.  
https://seterbraten.osloskolen.no/siteassets/seterbraten-
ressurser/skolehjem-samarbeid/fau/aktivitetshjul--skole-
hjem-seterbraten-.pdf  

15 
min 

07/21 Alle Presentasjon av status for gruppearbeidet i de ulike 
gruppene: 

- Lage et felles digitalt arrangement for elevene på 
Seterbråten, f.eks kahoot.  

- Trafikkgruppen – Hvordan har det vært med 
trafikkaksjoner i koronaen? Pga smittevern har det 
ikke vært noen trafikkaksjoner. Vi har fått reflekser. 
Svar fra Mangerud, de skal være mer synlige, men så 
langt har vi ikke sett så mye til dem. Det er mye 
trafikkkaos ved skolen. Trafikkgruppa skal lage et 
kort sammendrag over trafikkreglene og poster på 
Facebook sammen med SoMe gruppen. Fremheve 
folkehelseperspektivet. Følgegrupper med foreldre 
og barn? Hjemmeværende, skiftarbeidende osv?  

- SoMegruppen – Samarbeide med trafikkgruppa.  
- Foreldreengasjementgruppen – Se punkt 6.  

 
Neste møte er27.04.20211 

15 
min 
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