
Referat FAU møte 23.03.21 
 
Møtet ble gjennomført på Teams. Til stede: Amalie Hilde Tofte, Monica Tveite, Elisabeth 
Slaaen Westrum, Erlend Røeggen, Kim Steingrimsen, Jan Robert Kvam og Kåre Fjeldsaa 
(referent) 
 
Info fra skolen v/Kim 
Kim informerer fra skolens side om organisering i korona og tanker bak. Det er rødt nivå nå, 
og venter på bekreftelse fra UDE om at det er rødt nivå også etter påsken. Det er blitt nevnt 
fra Byrådet. 
De minste prioriteres, 1-3 er på skolen hver dag. Klasser er delt i 2, hver med sin lærer og 
tilhørende klasserom. Følges inn og ut av lærer for å minimere trengsel i trapper osv. Voksen 
må styre for å ivareta smittevernet. AKS viderefører disse kohortene. De deles inn i 8 
uteområder, som rullerer daglig. 
4-7 trinn rullerer mellom hjemmeskole og fysisk på skolen på kohortene. For å få dette til å 
gå opp må alle rom på skolen taes i bruk. 
Det er ekstremt lite kontakt mellom lærerne – samkjøring og andre oppgaver løses i teams, 
nesten ingen bruk av vikarer. Også svært liten kontakt mellom kohorter (uteskolen kan være 
unntak dersom man kan følge smittevernsreglene) 
Skolen har hodet over vannet og er skånet fra det verste fraværet, ønsker ikke å sende 
klasser eller trinn hjem pga. fravær, derfor «streng» organisering. 
Elevrådsmøter avholdes, på teams, 4-7 klasse. Elevene er stort sett positive og liker måten 
dette er organisert på, og det verdsettes at elevene har en stemme i situasjonen. 
Skolen som organisasjon merker slitasjen nå, men står i det og har innstillingen at dette skal 
vi klare! 
 
Kim sjekker opp hvilket tilbud skolen holder på spesialundervisning 
 
Det meldes fra gruppa at elevene setter pris på at de får være noen timer på skolen, i 4-7 
trinn. Skolen har prioritert at man får se elevene noen timer hver dag. 
 
Konfliktnivået på skolen er betydelig lavere nå og man ser effekten av at elevene har mindre 
grupper og stor plass. 
 
17 mai v/Erlend.  
Erlend informerer fra 17 mai gruppen. Status er at hvis det blir tog i byen, så blir vi med. 
Dersom det ikke blir noe i byen så blir det ikke noe. Blir det lagt opp til at noe lokalt kan 
gjennomføres, så kan vi i hvert fall ikke innby til kødannelse eller utfordringer mot 
smittevern. Vi kan ikke planlegge mer nå, ettersom vi ikke vet hvordan det ser ut fremover. 
Vi avventer altså Oslo Kommunes 17mai komité, og skjer det noe skjer det på kort varsel. 
 
Trafikksituasjon v/Elisabeth. 
Elisabeth sender ut trafikkvaktlister til og med høstferien, så tar neste person over derfra. 
 
Det har kommet inn 2 eposter med bekymringer fra foreldre 

1. Marienlundveien 8 skal bygges ut (ved siden av Joker?) – hvordan sikre elever i 
byggeperioden? FInnsender ønsker at Skolen og/eller FAU gjør en avtale med 



utbygger, spesielt ift skolestart og -slutt. Naturlig at skolen følger opp tett og tar 
denne ballen videre. Så kan FAU følge opp dersom det trengs. Kim tar dette videre. 

2. Ny bekymring sendt inn til FAU om Holtetkrysset – ber om politikontroll. Vi sender 
dette til Politiet og ber om kontroll(er). 

 
Gruppen ber også om at Elisabeth tar videre at de ansatte Sporveien går på rødt, og elevene 
følger oftere mennesker enn lysregulering og skaper farlige situasjoner. De må (også) gå 
foran med gode eksempler. Eksempelets makt. Elisabeth tar dette med Sporveien. 
 
Neste møte for Arbeidsstyret blir tirsdag 01.06.21 kl18.00. Så ser vi an møteform etter hvert. 
 


