
Oslo 27.04.20 

Referat FAU Arbeidsstyremøte 20 april 2020 

 

 Orientering fra skolen ved Marit, fint hvis vi der spesielt går inn på situasjonen rundt 
hjemmeskole og hvordan man skal legge opp skoledagen for 1. til 4. når de skal tilbake fra 27. 
april.  

- Hjemmeundervisning har, etter forholdene, gått fint. Fått fine tilbakemeldinger fra foreldre. Meldes om at 
elevene gjør en innsats. Enklere jo eldre eleven er. Hos de yngste går dialogen gjennom foreldrene. På 
det meste var det 12 barn på skolen da skolen var lukket. 

- Åpning for 1-4 klasse mandag 27. Klassene deles i 2 for å holde 15 elevers grensen fra myndighetenes 
veileder. Skoledagens forkortes noe, f.eks 08.30 til 13.00. Forskjellig oppstart for trinnene, typ 08.15, 
neste 08.30 osv. Delte friminutt, 2 og 2 trinn, så deles skolegården opp i tillegg. 

- Taket ikke ferdig til 1 aug., funnet flere feil enn forventet. 
- Arbeidene i skolegård også utsatt, oppstart tidligst i mai. Skyldes korona. 

 

Gjennomgang av høring Marienlundveien og hvordan FAU skal jobbe med dette, linker til høringen 
finnes her: 

o Saken:  https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201001334&wfl
=N&Dateparam=04/01/2020&sti   

o Planskisse:  https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2020041829&fil
eid=8968702 

o Camilla har et møte med Tone Medalen søndag 26.04.20 kl19.00 for å avklare hvordan vi skal 
koordinere mot Driftsstyret. 

 Camilla og Geir gir nytt høringssvar fra FAU. 
- Utgangspunkt er at skolen ønsker Marienlundveien stengt og området foran skolen brukes som park, 

som skolen også kan benytte. Ideelt at skolen overtar arealet som nå er veien. Skolen har stort behov for 
større skolegård da dagens er godt under hva som er normert fra myndigheter (pt nest minst skolegård).  

 17. mai: 

o Barnetoget i Oslo sentrum er avlyst og det er forbud mot store forsamlinger til midten av juni så 
vi konkludere med at vi må avlyse det fysiske arrangementet på skolen.  

o Hva tenker skolen, bør vi arrangere noe som streames eller bør vi kansellere alt? Vi ser for oss 
at flaggheis, tale v/7 klasse og at korpset spiller (iht retningslinjer) og at dette streames på 
skolens hjemmesider.   

 

 Økonomisk situasjon ved Merete 

- På konto står det nå ca.96.000,- (konto 1) + ca. 88.000,- (konto 2). Ikke skjedd noe nytt siden forrige 
møte, annet enn renter har kommet inn. 

- Inntektene til FAU kommer primært fra 17 mai arrangementet på skolen. Vi ønsker derfor å utfordre 17 
mai gruppen på om det kan hentes inn noen midler likevel, tross avlysning. Neste år skal Bekkelaget 
Skole gå i toget, som i praksis betyr 2 år uten inntekter for FAU. Kan man f.eks kjøpe en «digital» is el 
pølse via Vipps for å støtte opp? Geir tar videre. 

 Oppdatering fra de andre gruppene ved Geir 

- Ikke noe nytt pga unntakstilstanden.  
- Trafikkgruppa. Trenger vi trafikkvakter igjen nå? Behov? Hvordan løses dette nå? Elisabeth sjekker med 

rektor Kim Steingrimsen 

 Oppdatering fra driftsstyret ved Geir / Camilla 
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- Melkeordningen: FAU ønsker ikke lengre å dekke for at skolen har en melkeordning, og ønsker at FAU 
på sikt kommer seg ut av dette og at skolen overtar. Som er det naturlige og vanlige (ifølge TINE). Vi 
sjekker hva andre skoler gjør. Dette er en for FAU betydelig sum, 40.000,-. FAU krever for så vidt inn 
dette videre gjennom klassekontaktene, men skaper unødig jobb for mange ledd. 

- Barna har gitt tilbakemelding på at melken ikke er kald noen ganger. 

Neste møte er satt til 4 juni. 

  

 


