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Toppåsen skole  

Referat fra FAU-møte 

 

Tirsdag 31. mars 2020 kl. 19.30-21.00 
 

 

Oppmøte: 

Fra skolen: Anne Roland 
Leder:  Stine Elde, 5. trinn 
Referent:  Silke Øverby, 6. trinn 
 
1. trinn:  Karen Sofie, Priscilla 
2. trinn:  Camilla, Marianne, Maren 
3. trinn:  Linda, 
4. trinn:  Natasha 
5. trinn:  Stine, Irene, Mia, Jostein 
6. trinn:  Silke, Ingvild, Trude 
7. trinn:  Berit 
 

 

1) Referat og innkalling 

Godkjent. Ingen kommentarer til referatet. Referat legges ut på skolens hjemmeside. 

 

2) Informasjon fra skolen 

Tredje uke med Corona-tiltak og fjernundervisning. Konklusjonen er at det er ikke 
enkelt å snu skolen på kort varsel fra “vanlig” skolehverdag til hel-digital skole, men 
det fungerer etter forholdene veldig bra. Elevene, lærere og foreldre gjør en veldig 
god jobb for å tilpasse seg. Det er viktig å huske at skoleplikten gjelder også for hel-
digital skole. Derfor er det viktig at elevene gjør oppgavene sine. Skolen prøver å 
være så fleksibel som mulig, for eksempel hvis det er nødvendig å utsette 
leveringsfrister, etc.  
 
Elevene har en veldig digital skolehverdag nå, dermed blir nettvett enda viktigere 
enn før. Et annet viktig tema er inkludering, sikre at alle elevene er med i den digitale 
skolehverdagen. 
 
Anne kommer til å videresende informasjon fra enheten for mangfold og integrering 
til FAU. De ber om hjelp til å distribuere informasjon om Corona-virus på forskjellige 
språk i forskjellige kanaler.  
 
AKS jobber med å utvide digitalt innhold på sine sider (nettsiden til Aks på tppåsen 
skole, under AKS-fanen).  
 
Skolen vet ikke mer enn oss akkurat nå ang. tidsplan (hvor lenge  skolene skal være 
stengte, og plan når vi begynne å komme tilbake til “vanlig” hverdag, etc.). Anne 
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kommer til å dele informasjon med hele foreldregruppen så raskt som mulig når ny 
informasjon foreligger.  
 
Diskusjon:  
Tilbakemelding fra forskjellige trinn er at nivå av oppfølging og kontakt (både sosial 
kontakt mellom elevene i klassene, men også kontakt mellom lærere og elever) er 
forskjellige. Også bruk av digitale verktøy er ikke harmonisert (teams, portalen, e-
post, etc.).  
 

- Stine sender en kort henvendelse til skolen for å høre hvor vidt de sikre god 
erfaringsutveksling mellom lærerne. Det er viktig med god informasjonsutveksling i 
hele lærergruppen, så erfaringer “flyter” mellom trinnene.  

- Spørsmål rundt bruk av skolens uteområdet. Stine ber Anne om å legge inn kort 
informasjon om dette i informasjonsskriv til foreldre, som skal sendes ut før påske. 
Kort repetisjon av reglene som gjelder nå (begrenset antall barn, minimal avstand 
mellom barn som leker sammen, etc.) 

 

3) FAUs aktiviteter vår 2020 

Ravning/foreldre i veien: FAU beslutter at dette utgår inntil skole (delvis) åpnes 
igjen. FAU synes det er viktigere at foreldre har mulighet til bruke tiden til å aktivisere 
barna sine enn at vi gjennomføre ravning. Ny vurdering per e-post (FAU), om 
nødvendig. Aktivitetene utgår de ukene skolen er stengt uten at vi endrer 
“arbeidsfordeling” per uke.  
 
Sykkel- og bruktmarked (4. trinn): Hvis det er mulig å gjennomføre dette i løpet av 
april (dvs. hvis restriksjonene oppheves i løpet av april), ville det være supert at 
arrangementet ble gjennomført. FAU skal stille opp for å støtte 4. trinn om 
nødvendig. Sykkel- og bruktmarked er hovedsakelig et sosial arrangement, uten stor 
økonomisk betydning for FAU.  
 
17. mai arrangement: Stor usikkerhet knyttet til 17. mai 2020, videre 
framgangsmåte diskuteres i 17. mai-komité. Det er viktig å ikke pådra seg noen 
kostnader før vi vet hvordan 17. mai skal feires i år. Stine har vært i kontakt med 
skolen, det er viktig at korona-virusutbrudd ikke medfører store ulemper for 5. trinns 
leirskoleopphold.  
 
Prinsdal skole ser på alternativ 17. mai feiring og Prinsdal og Toppåsen skolekorps 
planlegger å marsjere mellom skolene. Toppåsen skole kan jo vurdere om de vil 
være en del av denne feiringen. Saken tas opp igjen i neste FAU møte.  
 

4) FAUs rolle i perioden med skolestengning  

Bruk av FAUs Facebook gruppene: Supert hvis alle trinn kan sikre at foreldre føler at 
de har en arena for utveksling av erfaringer og mulighet å stille spørsmål. Noen trinn 
har allerede gjort det, andre trinn kan vurdere om de ønsker å være mer aktiv. Tilbud 
å ta kontakt med FAU-representantene ved behov (ikke alle spørsmål egner seg for 
gruppe-diskusjoner).  
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- I tillegg kommer Stine til å utarbeide et forslag til en “FAU påskeethilsen” som skal 
sendes ut via skolemelding. Invitasjon til alle foreldre å ta kontakt med 
klassekontaktene/faurepresentantene - ved behov. Oppdatering ang. planlagte 
aktiviteter våren 2020. 

 
Diskusjon:  
Er det noe vi i FAU kan gjøre for å støtte barn som har vanskelige forhold hjemme i 
perioden med sosial isolering/skolestengning. Vi skjønner selvfølgelig at skolen ikke 
kan dele sine bekymringer rundt enkelte elever med oss pga GDPR-hensyn og 
taushetsplikten. Stine følger opp med skolen for å sikre at de har et godt opplegg for 
tettere oppfølging av elever med spesielle behov.  
 
5) Eventuelt  

Det er vanskelig å planlegge uten mer konkret informasjon ang. videre tidsplan. Vi 
håper å ha et bedre bildet etter regjeringens pressekonferanse 08.04.2020.  
Vi avholder neste FAU-møtet 22. april. Vi skal diskutere aktivitetstilbud fra FAU i 
perioden etter skolestenging, og alle FAU-medlemmene bes om å tenke litt over 
hvilke alternativer som finnes.  
 


