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Referat fra FAU-møte 3. februar 2021 
 

Referent: Hilde Aaneland 
 
FAST Rektor Marias halvtime: 

 
Covid-situasjonen 
Skolen går nå tilbake til gult nivå etter å ha vært på rødt en periode. Skolen 
opplever å ha god støtte blant foresatte. 
Mange elever responderte godt på rødt nivå ved at de hadde færre å forholde seg 
til. 
 
Belastningen for lærerne er høy, mange underviser både digitalt og fysisk 
samtidig.  
Det å gå mellom ulike nivåer er tidkrevende, mye tid og ressurser går til å 
organisere, tenke gjennom kohorter, friminutt – timing og logisitikk. Skolens ønske 
er at elevene skal oppleve minst mulig av dette, og minst mulig begrensninger av 
covid. 
 
Fortsatt er innekohort og utekohort atskilt. Dette bør også overholdes på privaten 
etter skoletid. 
Innekohortene har vært delt i to under rødt nivå. Det har vært noen henvendelser 
fra foresatte om å bytte kohort. Forhåpentligvis er vi ferdig med mindre 
innekohorter, men dersom det blir ny runde med det, er kohortene ment å vare i 
to og to uker av gangen, deretter med mulighet for bytte. Skolen har mange 
runder med smittesporing bak seg, og er glad for at det har vært et godt og 
avgrenset system, som har gjort sporingen enkel. 
 
Rektor Maria uttrykker forståelse for belastningene de ulike familiene opplever og 
lever med som følge av pandemien, og forteller at dette dessverre også kommer 
tydelig til uttrykk blant noen av barna, som er ekstra sårbare for endringer i 
skolehverdagen. Dette styrker viktigheten av å få til en best mulig, og mest mulig 
forutsigbar, skolehverdag. 
 
Spørsmål fra foreldre: Er det en plan for digital oppfølging av hjemmene? 
Noen foreldre synes det er vanskelig å kommunisere med skolen når alt går 
digitalt. Kan være vanskelig å få tak i riktige personer. Savnes også å få den mer 
flytende dialogen med lærere, og synes ikke digitale utviklingssamtaler fungerer 
optimalt. 
Svar: Skolen har ingen fast plan. Men det som kan gjøres digitalt, bør foregå 
digitalt, jf. smittevernsråd. Like vel skal det være rom for unntak, hvor man kan be 
om møte med lærer dersom man holder avstand og følger smittevernsreglene. 
Dette gjelder spesielt veiledningssamtaler og vanskelige situasjoner.  
 
Alle lærere er oppfordret til å ta bilder fra skolehverdagen som sendes foreldre.  
 
 
Spørsmål fra foreldre: Hvorfor er det ikke skrivelekse på første trinn ved rødt nivå; 
Svar: Skolen har ønsket å legge lista lavt på rødt nivå, for å ta hensyn til familiene 
hjemme. De har fått positive tilbakemeldinger på dette. Dersom rødt nivå hadde 
vart lenger i denne omgang, hadde det nok også blitt mer lekser etter hvert. 
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Elevene på mellomtrinnet synes det var utfordrende å først ha hjemmeskole, 
deretter lekser. Det har vært tilbakemeldinger på dette fra både foreldre og 
elevene selv. 
Stort sett gode tilbakemeldinger fra foreldre med tanke på hvor raskt informasjon 
blir gitt fra skolens side. 
 
 
Skolepatruljen 
Det har vært spørsmål om skolene selv skal overta organiseringen av dette, men 
en sentral ordning for hele Oslo fortsetter i regi av Bymiljøetaten. 
 
Elevråd 
Elevrådet er nå todelt. 3., 4. i ett elevråd, 5.-7. i et annet. De møtes på Teams, og 
det berettes om eksemplarisk oppførsel og innholdsrike møter fra møtelederne. 
 
Byggsituasjonen 
I bygg 1 og halve bygg 5 er det for tiden enten kjempevarmt eller iskaldt, grunnet 
kulda. Har hatt både 16 grader og 32 grader på kontorene. Barn har sittet inne 
med yttertøy på, og nyinnkjøpte varmeovner påskrudd. 
Avviksmeldinger sendes frem og tilbake mellom etater, skolen er på saken og 
gjør det de kan. Har representant fra Venstre i skolens driftsstyre, som tar det opp 
politisk. 
 
Toalett-situasjonen: Låser har vært byttet flere ganger, men det er mulig det er 
gummilister som har vært problemet her. Det er nå fjernet noen gummilister fra de 
toalettene hvor det fremdeles har vært problemer, og skal være i orden nå. 
 
Karneval 
Karneval skal arrangeres på skolen som vanlig, men innenfor hver kohort. 
 

 Høringsuttalelse for nye bygg planlagt i krysset 
Økernveien/Grenseveien: 
 
Det er planlagt fire nye bygg, som skal inneholde alt fra hotell til 260 leiligheter og 
boenheter, samt noe næringsdrift. 
 
Det ble først diskutert hvorvidt dette er en FAU-sak, - stor enighet om at det er 
innenfor FAUs mandat å levere høringsuttalelse, da det omhandler barnas 
nærmiljø og skolevei. 
 
Noen av punktene FAU fremhever, er at det er planlagt over 200 små boenheter 
på mellom 15-25 m2. Dette kan gi et ustabilt bomiljø, og en utrygg skolevei. 
Skole- og barnehagekapasiteten i området er sprengt, og det er ikke planlagt noe 
nytt her i nærområdet i den nærmeste tiden. Det er snakk om ny skole i Ensjø-
området, men uvisst når det blir. 
Grunnlaget for hotelldrift ble også nevnt, da dette etter all sannsynlighet er ment å 
fungere som hotell for forretningsreisende, og det antallet forretningsreisende 
sannsynligvis ikke vil nå samme nivå som forut for covid. 
 
Det legges heller ikke til rette for uteareal tilgjengelig for allmennheten, men kun 
for beboerne på taket av bygningene. Områdets større barn trenger mer 
aktiviteter i nærområdet. 
Plan- og bygningsetaten har gått mot forslaget slik det står i dag, og har bedt om 
tilbakemeldinger på hva behovet er her i området.  
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Frist for høringsuttalelser er 12. februar, og FAU oppfordrer alle til å levere 
høringsuttalelse på denne siden: 
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201609079 
Dette kan gjøres av både privatpersoner og institusjoner/næringsliv, og kan 
strekke seg fra alt fra et par setninger til flere sider. Spill gjerne inn dersom det er 
forslag til hva tomten kan benyttes til! 
 
 

 Manglende gangfelt i Sigurd Hoels vei: 
 
Trafikkgruppa har klaget til Bymiljøetaten på manglende gangfelt i Sigurd Hoels 
vei. Svar fra Bymiljøetaten er at veiene oppfyller ikke kriteriene for etablering av 
gangfelt, men det er uvisst hva som faktisk er kriteriene. «Det anlegges 
tilrettelagte krysningspunkter» = de nedsenkede områdene i fotgjengerfeltet ut 
mot veien. Det setter større krav til årvåkenhet fra fotgjengerens side, men hva 
kan man forvente av barn. Det er ikke ett overgangsfelt på strekningen 
Tiedemannspipa - Ensjøveien. 
 
Kan det være en idé å involvere sameiene rundt de boligområdene det gjelder? 
Dette tas eventuelt opp igjen. 
 

 AKS, deltidsplass og faste dager i ferien: 
 
Tilbakemeldinger fra foreldre om at det oppleves rigid at de med deltidsplass kan 
komme helt fastsatte dager (mandag+onsdag). Spørsmålet er om en mer fleksibel 
ordning er mulig, eksempelvis to valgfrie dager, ettersom man må melde inn 
deltakelse i forveien? 
I tillegg har det kommet tilbakemeldinger på at aktiviteter som anses som 
populære ofte er plassert på dager hvor deltid ikke har tilbud om å delta. 
 
Dette har vært diskutert tidligere; mange benytter seg av gratistilbudet, det gjør at 
ressursene blir mindre. De har hatt store problemer med koordineringen av 
tilstedeværelse, mtp ressurser, og mange har meldt seg på uten å faktisk dukke 
opp. Dette har vært et problem i mange år, og er grunnlaget for innføringen av 
faste dager. 
Hva gjelder hvilke ressurser som blir benyttet for å kunne gjennomføre 
aktivitetene, er det også det covid-hensyn å ta også, rundt hva som er praktisk 
gjennomførbart med hvilke ressurser. 
 
AKS-kontakt i FAU skal etterspørre informasjon med argumentasjon fra AKS, 
som kan deles med foresatte. 

 Vennegrupper: 
 
Innad i førsteklasse er det forskjell på om vennegrupper er igangsatt eller ei. 
 

 Klassebytte:  
 
Bytte av klasser på tvers av trinnene. Vært flere elever som har byttet på tvers av 
trinnet. Har fått god informasjon når det har tilkommet elever til klassen, men ikke 
mye informasjon om når elevene forlater klassen. 
Skolen forbeholder seg retten til å bytte innad på trinnet, av ulike hensyn, og ofte i 
stillhet. Foreldre etterspør om det kan komme informasjon om at det skal være 
endringer, for å ivareta informasjonsbehovet. 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201609079
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FAU kontakter rektor angående dette.  
 

FAST Informasjon fra gruppene 
 
Temakveld-gruppa 
Temakveld ligger brakk grunnet covid, men det er snakk om å opprette et 
ressursbibliotek med linker til aktuelle og nyttige tema, som FAU-kontakter kan 
distribuere.  
 
Discogruppa 
Jf. Forrige møte: Kanskje gjøre noe ute, nærmere sommeren? 
 
SMU 
Hatt driftsstyremøte hvor budsjett er vedtatt. Har laget en strategisk plan.  
Bygg; entreprenør Hent har lovet å rette alle feil og mangler innen 1. mars 2021. 
Prøvedriften kan starte fra samme dato. 
 
Skolen skal avholde trafikkuke for elevene mellom uke 5 og 7. 
 
SaLTo 
SaLTo = samarbeidsmodellen mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å 
forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge. 
SaLTO-kontakten forteller om månedlige møter med Hasle torgs senterledelse, 
SaLTo og politi. Det er mye uro med ungdom på Hasle torg. Dette gjelder 
ungdomsskoleelever og eldre, og det kan virke som om det er elever fra andre 
steder enn nærområdet som tar t-banen til Hasle. Alle oppfordres til å melde inn 
saker, og det ønskes mer foreldreinvolvering, da mer tilstedeværelse av 
voksenpersoner kan ha effekt. 
 
Dagravning  
Utsatt på ubestemt tid pga restriksjonene som har vært, kommer tilbake til dette 
på neste FAU-møtet. 
 
Skolesituasjonen/AKS 
Jobber med høringsuttalelse på utbyggingen i Økernveien/Grenseveien-krysset.  
 

 
 
FAU 2020-2021: 
 

Klasse Navn Gruppe / rolle E-post 

1A Elif Runa Nordal Skolesituasjon / 
IKT 
 

elifnordal@gmail.com 

1B Julie Frøystad  trafikkgruppa juli_ef@hotmail.com 

1C Hilde Aaneland Skolesituasjon / 
IKT 

hilde.aaneland@gmail.com 

1D Staale Nataas Trafikkgruppa staalenataas@protonmail.com 

2A Line Becker  
Vara: Ines Alegria 
Ulimoen 

 line.cecilie100@gmail.com 

2B Ann Mari Røng  annmarir@gmail.com 

mailto:elifnordal@gmail.com
mailto:juli_ef@hotmail.com
mailto:staalenataas@protonmail.com
mailto:line.cecilie100@gmail.com
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2C Ingeborg Mork-Knutsen Ravning morkknutsen@gmail.com 

2D Rita Røang skolesituajon ritaroang@gmail.com 

3A Maria Skårdal Disco marieskaardal@hotmail.com 

3B Håkon Skramstad  hakon.skramstad@gmail.com 

3C Miriam Bakkeli SMU-
representant og 
driftsstyrekontakt 

Miriam.Bakkeli@gmail.com 

3D Kjell Ingvald Andersen.   Disco kjell.andersen@ejedals.com 

4A Sverre Flaatten 
Eli Hanna Haslie 

Temakveld svflatten@gmail.com 
elihaslie@gmail.com 

4B Kjetil Raknes  ketil.raknes@gmail.com 

4C Ingunn Paulsen Trafikkgruppa ingunpaulsen@gmail.com 

4D Rine Anette Bøhagen 
Simensen 

Skolesituasjon / 
IKT 

rine.simensen@ statnett.no 

5A Elisabeth Dreier Sørvik Ravning elisabeth.dreier.sorvik@gmail.com 

5B Anders Mømb 
Vara: Lisa Kirkengen 

 andersmomb@gmail.com 

6A Helga Ranes  helga.ranes@gmail.com 

6B Linda Sørfjord  lindasor@gmail.com 

7A Stig Nøra Disco stig.nora@gmail.com 

7B Øyvind Sådvedt Trafikkgruppa oyvind.satvedt@byr.oslo.kommune.no 

 

mailto:marieskaardal@hotmail.com
mailto:hakon.skramstad@gmail.com
mailto:kjell.andersen@ejedals.com
mailto:elisabeth.dreier.sorvik@gmail.com
mailto:andersmomb@gmail.com
mailto:helga.ranes@gmail.com

