
Møteinnkalling/ referat FAU – møte (24.11.20) 
 

Tilstede: Anna 7.trinn, Idil 3.trinn, Anica 5.trinn, Fatha 1.trinn, Saima 2.trinn, Aamir 
5.trinn, Sidra 5.trinn, Vibeke 4.trinn, Violetta 2.trinn 
Solvor 

Møteleder: Anna Nilsen 

Referent: Anna Nilsen 

Ordstyrer: Anna Nilsen 

Tid: 18.00-20.00 

Sted: Teams 

 
 

Sak 
nr. 

Melder Agenda/referat Tid 

 Fast 
 
 

Informasjon fra rektor og AKS-leder 
- Kommet info fra rektor i helgen, første 

smitteutbrudd kom nå i helgen. 3 og 6.trinn. Gjort 
mange erfaringer ang dette. Ledelsen jobber 
sammen bydelen med smittesporing. Mye bekymring 
fra foreldre. Mange som lurer på dette med 
karantene og smittevern. Jobber med å få rutiner 
med at melding er mottatt. Tydelig kommunikasjon 
for at alle skal forstå reglene. Bydelsoverlegen har 
siste beslutning. Et trinn er en kohort, mange 
delingstimer. Er det smitte i en klasse, blir hele 
trinnet satt i karantene. Erfaringen kan vise at det er 
lurt. Hvem som har vært sammen inne er viktig.  

Hvis beskjed om smitte i skoletid/AKS-tid: 

· Klassen kler på seg og går ut i skolegården sammen med 
lærer/AKS-ansatt. 

· 5.-7. trinn: Rektor sender skolesms til alle foresatte: "Skolen 
har fått beskjed fra smitteteam i bydelen om at en 
elev/ansatt er smittet av covid-19 på trinnet. Vi sender alle 
elever hjem umiddelbart. Alle elevene på trinnet/klassen er 
nå i karantene. Du vil motta viktig informasjon fra 
bydelsoverlege og skolen på skolemeldinger i løpet av 
dagen. Svært viktig at dere leser disse og følge instrukser." 

· 1.-4. trinn: Rektor sender skolesms til alle foresatte: "Skolen 
har fått beskjed fra smitteteam i bydelen om at en 
elev/ansatt er smittet av covid-19 på trinnet. Alle elevene 
må hentes av en voksen umiddelbart. Møt opp utenfor 
porten ved bygg 1/bygg2 flaggstang/ AKS. En ansatt tar dere 
imot. Alle elevene på trinnet er nå i karantene. Vil du at 

45 
min 



barnet skal gå hjem selv? Ring kontoret 23 16 92 00. Er 
barnet på AKS: Ring AKS-telefonen: (sett inn nummer til 
aktuell base) 

Instruks: 

· Dårlig vær: Lærere og assistenter blir i klasserom/AKS-
ansatte blir inne med barna 

· Buhra ringer ned i klasserom/AKS etter hvert som foresatte 
gir klarsignal om å gå hjem selv (skoletid). 

· AKS-tid: En må være telefonvakt på AKS 

· Dårlig vær: En voksen står ved port og krysser ut på liste 
etter hvert som barn blir hentet. 

· Godt vær: Hele trinnet er ute. En ansatt tar imot foresatte 
ved porten. 

- Lærerne begynner å bli slitne etter mye jobb i denne 
tiden.  

- Barna som har fått smitte har ikke hatt symptomer.  
- Innspill, husk å gi beskjed om at det ikke er viktig om 

hvem som er smittet.  
- AKS – 3.trinn er adskilt. AKS har lov på gult nivå å 

sette sammen grupper. Det kan være blandede 
grupper, men det er ønskelig å ha de mest mulig 
adskilt. AKS har gode rutiner på de som er samlet på 
tvers.  

- 3.trinn på hjemmeskole får aktiviteter fra AKS.  
- Julen – Vurderer å redusere åpningstiden i romjulen 

til 8.30. Hvis det er noen som ønsker tidligere i 
forhold til jobb så vil de få muligheten i form av 
spesifikk påmelding.  

- Ulik erfaring fra hjemmeskole med tanke på ulike 
lærere og trinn, FAU savner litt konkrete rutiner og 
digitalt opplegg til de som er hjemme. Rektor skal ta 
dette videre.  

- Det blir ikke desembersamling.  
- Det er ønskelig fra FAU at kontaktlærer/skolen gir 

beskjed til foresatte om at foreldre må godkjenne at 
de skal stå på klasseliste. Få en opplæring i 
skolemelding. Kan skolen sjekke opp hvordan det er 
med formidling av lister fra skolen? Må foreldrene 
fortsatt godkjenne at de står på liste i appen?( Dette 
punktet kom med etter Rektor hadde dratt)  



15/20  Til informasjon: Beate skal i møte med Oslo KFU 19.00 og 
forlater dermed dette møtet. Om ikke møtet er ferdig til da, 
overtar nestleder Linn-Beate som møteleder. 
Kort presentasjon av FAU til de nye medlemmene.  

2 min 

16/20 Linn-
Beate/ 
Beate 

Informasjonssak fra Oslo KFU. En forelder har sendt et 
varsel som gjelder valg av styrerepresentanter til Oslo KFU. 
E-post med varsel er sendt til alle etter forrige møte. Vi skal 
beslutte om Seterbråten FAU skal følge opp dette med Oslo 
KFU eller om vi skal ta varselet til etterretning. Alle bes 
forberede seg slik at vi raskt kan starte med å ta en 
beslutning:  
Saken er tatt til etterretning, FAU er enstemmig i saken.   

5 min 

17/20 Linn-
Beate/ 
Beate 

November brev fra Oslo KFU: http://oslokfu.no/wp-
content/uploads/2020/11/KFU-info-november-2020-1.pdf . 
Gjennom gang av dette, samt powerpointer og 
oppsummering av gruppeoppgaver fra seminaret om FAU-
arbeid i regi av Oslo KFU.  For mer informasjon, se her: 
http://oslokfu.no/ny-i-fau/grunnkurs/  
Kun en kort gjennomgang av PP i fellesskap.  

20 
min 

18/20 Alle Presentasjon av gruppearbeidet i de ulike gruppene 
Foreldreengasjement, kontakte bekjente med barn og 
spørre om de om ulike ting.  
SoMe – Solvor vil at skolen skal fikse dette med posting på 
FB, FAU vil lage en julehilsen til skolen, ansatte og elever. 
Anna og Idil lager et opplegg.  
Info jobber fortsatt med saken ang å få ut informasjon på 
flere språk.  
Trafikkgruppa, Reflekser er bestilt fra Kiwi. Trafikkaksjonen i 
november ble avlyst pga smittesituasjonen. Ta kontakt med 
politiet om de kan bistå litt under korona. 
Trafikkgruppa sender epost til rektor om de kan sende ut 
påminnelse til foreldre om trafikkregler, oppfordre til bruk 
av refleks osv.  
Nye fau-medlemmer har fått en kort innføring i gruppene, 
og bestemmer seg til neste møte hvilken de vil være med i.  
 

30 
min 

19/20 Linn Beate Informasjon om juleaktivitetet for barn og voksne fra FAU 

Linn Beate fikser pepperkakeboks og kort med hilsen, til 
hver av klassene.  

1.Juleblomst og noe attåt til lærerne på det aktuelle trinnet, 
tenker å levere det neste uke. Planen er å få levert det ut i 
uke 49. 

 
 

5 min 
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